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Pròleg 
 
Aquesta és la versió catalana oficial corresponent a la Classificació 
estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la salut, 
10a revisió (CIM-10). A Catalunya aquesta classificació s’utilitza 
principalment per a la codificació de les causes de mort i de les malalties i els 
problemes relacionats amb la salut que s’atenen en l’àmbit de l’atenció 
primària, de les urgències extrahospitalàries i de la salut laboral, entre 
d’altres.  
 
L’obra original, International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), l’ha elaborada 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i l’Organització Panamericana de 
la Salut (OPS) n’ha editat la versió castellana oficial, que duu per títol 
Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud, décima revisión (CIE-10). En conjunt, la CIM-10 
ha estat traduïda a gairebé 40 idiomes més d’arreu del món, entre els quals hi 
ha algunes de les altres llengües oficials de l’OMS. 
 
En el marc de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut tenen entre les seves línies 
d’actuació la normalització lingüística en l'àmbit de la sanitat. Atès l’abast i 
la utilització generalitzada de l’obra, la qual és una eina cabdal en la 
normalització del llenguatge mèdic i científic, l’any 2008 es va decidir traduir 
la CIM-10 al català i es van obtenir els drets de traducció cedits per l’OMS.  
 
Per a aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració del Centre de 
Terminologia TERMCAT, que és qui ha traduït la classificació. El TERMCAT 
és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut 
d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística que té la 
missió de garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia 
catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general.  
 
D’altra banda, en el procés de traducció dels tres volums de l’obra s’han 
seguit les especificacions establertes a la norma UNE-EN 15038:2006 
Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei. Així, en la 
traducció al català hi ha intervingut traductors, revisors i revisors 
especialistes. Concretament, s’ha comptat amb el suport de diferents experts 
en codificació de mortalitat i documentació mèdica del Departament de Salut, 
el Servei Català de la Salut i de la Societat Catalana de Documentació 
Mèdica. 

hvm
Cuadro de texto
1

hvm
Nota adhesiva
Marked definida por hvm



 

  

 
També s’ha comptat amb la col·laboració de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), organisme autònom adscrit al Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, que té entre les seves funcions 
l’adaptació, la normalització, la revisió i l’establiment de les classificacions 
estadístiques en el marc de les diferents institucions públiques de Catalunya 
implicades en el procés estadístic. L’Idescat, en el seu interès a col· laborar en 
la promoció i la difusió de la llengua catalana en l’entorn de l’estadística, 
s’encarregarà de la difusió en línia de la classificació. 
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Introducció 

Una classificació de malalties es pot definir com un sistema de categories al 
qual s’assignen entitats morboses segons uns criteris establerts. La 
classificació pot girar al voltant de molts eixos possibles, i se’n seleccionarà 
un o un altre en funció de l’ús que s’hagi de fer de les estadístiques que es 
compilaran. Una classificació estadística de malalties ha d’englobar tota la 
gamma d’afeccions morboses a dins d’un nombre raonable de categories. 

La desena revisió de la Classificació estadística internacional de malalties i 
problemes relacionats amb la salut és l’última d’una sèrie que es va 
formalitzar el 1893 amb el nom de classificació de Bertillon o Llista 
internacional de causes de mort. Al volum 2 es pot consultar un resum 
exhaustiu dels antecedents històrics de la Classificació. Tot i que el títol s’ha 
modificat amb l’objectiu d’aclarir-ne el contingut i la finalitat, i de reflectir 
l’ampliació progressiva de l’abast de la Classificació més enllà de les 
malalties i les lesions, s’ha seguit mantenint l’abreviatura «CIM». En la 
classificació actualitzada s’han agrupat les afeccions de la manera que ha 
semblat més adequada per a les finalitats epidemiològiques generals i 
l’avaluació de l’assistència mèdica. 

Es va començar a treballar en la desena revisió de la CIM el setembre de 
1983 amb motiu de la reunió preparatòria per a la CIM-10 que es va celebrar 
a Ginebra. El programa de treball es va desenvolupar mitjançant reunions 
periòdiques dels caps dels centres col·laboradors de l’OMS per a la 
classificació de malalties. L’assessorament sobre la política a seguir es va 
tractar en diverses reunions especials, incloses les del Comitè d’Experts per 
la Classificació internacional de malalties - desena revisió, celebrat el 1984 i 
el 1987. 

A banda de les contribucions tècniques de molts grups d’especialistes i 
d’experts individuals, es va rebre un gran nombre de comentaris i 
suggeriments dels estats membres i les oficines regionals de l’OMS com a 
resposta a la distribució a escala mundial, el 1984 i 1986, de les propostes de 
revisió. A partir dels comentaris rebuts, es va fer palès que molts usuaris 
desitjaven que la CIM englobés diferents tipus de dades a banda de la 
«informació diagnòstica» (en el sentit més ampli del terme) que havia inclòs 
fins aleshores. Per poder encabir-hi les necessitats observades per aquests 
usuaris, va sorgir el concepte de «família» de classificacions centrades en la 
CIM tradicional, amb la forma i l’estructura que la caracteritzaven. D’aquesta 
manera, la CIM serviria per a proporcionar informació diagnòstica amb 
finalitats generals, i a la vegada s’utilitzarien altres classificacions diverses 



4 

per a tractar diferents enfocaments de la mateixa informació o informació 
diferent (sobretot procediments mèdics i quirúrgics o discapacitats). 

Seguint els suggeriments que havien sorgit durant la novena revisió de la 
Classificació i que apuntaven que una estructura bàsica diferent permetria 
satisfer millor les necessitats dels nombrosos i diferents tipus d’usuaris, es 
van avaluar diversos models alternatius. Això no obstant, es va fer palès que 
el disseny de la classificació tradicional amb un únic eix variable, i altres 
aspectes de l’estructura que emfatitzaven les afeccions freqüents, costoses o 
no, d’importància per a la salut pública, havien resistit el pas del temps i que 
molts usuaris quedarien descontents amb qualsevol dels models que s’havien 
proposat com a possibles substitucions. 

Consegüentment, com es pot observar de l’estudi de la desena revisió, es va 
mantenir l’estructura tradicional de la CIM però amb un sistema de codis 
alfanumèrics que substitueix el sistema numèric anterior. Això permet 
disposar d’un marc de codificació més gran i deixa espai per a futures 
revisions sense haver d’interrompre el sistema de numeració, tal com havia 
passat amb revisions anteriors. 

Per poder utilitzar de manera òptima l’espai disponible, s’han inclòs diversos 
trastorns del mecanisme immunitari amb les malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics (capítol III) i s’han creat nous capítols per a les malalties de 
l’ull i els annexos i per a les malalties de l’orella i l’apòfisi mastoide. Les 
classificacions suplementàries anteriors de causes externes i de factors que 
influeixen en l’estat de salut i el contacte amb els serveis sanitaris ara formen 
part de la classificació principal. 

S’ha mantingut i ampliat el sistema de codi doble de la daga i l’asterisc per a 
determinats termes diagnòstics que es va introduir a la novena revisió, i s’ha 
mantingut l’eix de l’asterisc en categories homogènies de tres caràcters. 

Contingut dels tres volums de la CIM-10 
La presentació de la Classificació ha canviat i ara consta de tres volums: 

Volum 1. Llista tabular. El volum 1 conté l’informe de la Conferència 
Internacional per a la Desena Revisió, la Classificació pròpiament dita amb 
els codis de tres i quatre caràcters, la classificació de la morfologia de les 
neoplàsies, les llistes tabulars especials de mortalitat i morbiditat, les 
definicions i el reglament de nomenclatura. 

Volum 2. Manual d’instruccions. El volum 2 inclou les notes sobre la 
certificació i la Classificació que antigament formaven part del volum 1 i 
molts materials nous que detallen els antecedents de l’obra i proporcionen 
instruccions i orientacions sobre l’ús del volum 1, els tabulars i la 
planificació de l’ús de la CIM, aspectes que s’havien trobat a faltar en les 
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revisions anteriors. També inclou material històric que antigament formava 
part de la introducció del volum 1. 

Volum 3. Índex alfabètic. El volum 3 inclou l’índex pròpiament dit amb una 
introducció i instruccions ampliades sobre com utilitzar-lo. 

* * * 

La Classificació va ser aprovada el 1989 per la Conferència Internacional per 
a la Desena Revisió de la Classificació internacional de malalties i adoptada 
per la 43a Assemblea Mundial de la Salut mitjançant la resolució següent: 

La 43a Assemblea Mundial de la Salut, 

Havent valorat l’informe de la Conferència Internacional per a la Desena 
Revisió de la Classificació internacional de malalties, 

1. ADOPTA el següent, seguint les recomanacions de la Conferència: 

(1) la llista detallada de categories de tres caràcters i subcategories 
opcionals de quatre caràcters amb les llistes tabulars curtes de 
mortalitat i morbiditat, que formen la desena revisió de la 
Classificació estadística internacional de malalties i problemes 
relacionats amb la salut, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 
1993; 

(2) les definicions, les normes i els requisits de notificació relacionats amb 
la mortalitat materna, fetal, perinatal, neonatal i infantil; 

(3) les regles i instruccions per a la codificació de la causa bàsica de mort 
i la codificació de l’afecció principal de morbiditat; 

2. SOL·LICITA al director general que publiqui el Manual of the 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (Manual de la Classificació estadística internacional de 
malalties i problemes relacionats amb la salut); 

3. APROVA les recomanacions de la Conferència pel que fa a: 

(1) el concepte d’implementació de la família de classificacions de 
malalties i problemes relacionats amb la salut, amb la Classificació 
estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la 
salut com a classificació principal juntament amb diverses 
classificacions relacionades i suplementàries i la Nomenclatura 
internacional de malalties; 

(2) l’establiment d’un procés d’actualització emmarcat en el cicle de 
revisió decennal. 
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Agraïments 

Des de la sisena revisió el 1948, la revisió periòdica de la CIM ha estat 
coordinada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com que l’ús de 
la Classificació ha augmentat, també ha augmentat, comprensiblement, el 
desig dels usuaris de contribuir en el procés de revisió. La desena revisió és 
el resultat d’un gran volum d’activitat, cooperació i compromís 
internacionals. L’OMS vol agrair l’aportació que han fet persones de diversos 
països i grups d’especialistes internacionals i nacionals. 

L’OMS vol agrair la important contribució tècnica del Centre Col·laborador 
de l’OMS per a la Família de Classificacions Internacionals que està ubicat a 
l’Institut Alemany de Documentació i Informació Mèdiques (DIMDI) de 
Colònia, Alemanya, i, concretament, la col·laboració del director del centre, 
el Dr. Michael Schopen, per l’actualització dels textos i la preparació dels 
arxius electrònics que es van utilitzar per a aquesta versió de la CIM-10. 
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Actualitzacions 

Les actualitzacions oficials dels volums publicats de la CIM-10 es publiquen 
com a llista de canvis anuals a la pàgina web de classificacions de l’OMS: 

www.who.int/classifications/en/ 

Aquestes actualitzacions s’aproven anualment a la reunió de caps dels centres 
col·laboradors de l’OMS per a la família de classificacions internacionals. 

Les llistes indiquen les fonts de les recomanacions i les dates 
d’implementació. 

La data d’aprovació corresponent s’indica per a tots els canvis, excepte per a 
la fe d’errates. 
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Centres col·laboradors de l’OMS per a 
la família de classificacions 
internacionals 

S’han creat nou centres col·laboradors de l'OMS per a la família de 
classificacions internacionals per a ajudar els països que tinguin problemes 
amb el desenvolupament i l’ús de les classificacions relacionades amb la 
salut i, concretament, amb l’ús de la CIM. 

És important que els països comuniquin al centre corresponent qualsevol 
problema rellevant que sorgeixi quan utilitzin la CIM i especialment quan 
s’observi freqüentment una nova malaltia per a la qual la CIM no ofereix una 
classificació adequada. Fins ara, la CIM no s’actualitzava entre revisions, 
però en el cas de la CIM-10 s’ha introduït un mecanisme, a través dels 
centres col·laboradors, per a proporcionar codis adequats per a les noves 
malalties quan sigui necessari. 

A més dels centres col·laboradors oficials de l’OMS hi ha diversos centres de 
referència nacional. Els usuaris particulars que tinguin alguna incidència 
s’haurien de dirigir en primer lloc a un d’aquests centres nacionals o bé a 
l’oficina nacional que els correspon. 

 
Per a consultes relacionades amb la versió en català cal adreçar-se a: 
 
Divisió de gestió de registres d'activitat 
Servei Català de la Salut 
Travessera de les Corts, 131-159 
Edifici Olímpia 
08028 Barcelona 
Espanya 

 

Hi ha dos centres per als usuaris de parla anglesa. Tots els comunicats 
s’hauran d’adreçar al cap del centre col·laborador de l’OMS per la 
classificació de malalties a: 

Australian Institute of Health 
GPO Box 570 
Canberra ACT 2601, 
Austràlia 
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National Center for Health Statistics 
Centers for Disease Control and Prevention 
3311 Toledo Road 
Hyattsville, MD 20782 
Estats Units d’Amèrica 

Els altres set centres –cadascun dels quals és responsable d’una llengua o 
d’un grup de llengües– estan ubicats a les institucions següents: 

Peking Union Medical College Hospital 
Chinese Academy of Medical Sciences 
No. 1 Shuaifuyuan, Dongcheng District 
Beijing 100730 
Xina (per al xinès) 

INSERM 
44 Chemin de Ronde 
F-78110 Le Vésinet 
França (per al francès) 

Department of Social Medicine 
University Hospital 
S-751 85 Uppsala 
Suècia (per als països nòrdics) 

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo 
Avenida Dr Arnaldo 715, 
0255 São Paulo, SP 
Brasil (per al portuguès) 

National Research Institute of Public Health 
12, Vorontsovo pole 
105064 Moscow 
Federació russa (per al rus) 

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE) 
El Silencio 
Centro Simón Bolívar, 
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315 
Caracas 1010 
Veneçuela (per a l’espanyol) 

German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI) 
Waisenhausgasse 36-38A 
50676 Köln 
Alemanya (per a l’alemany) 
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Informe de la Conferència Internacional 
per a la Desena Revisió de la 
Classificació internacional de malalties  

La Conferència Internacional per a la Desena Revisió de la Classificació 
internacional de malalties la va convocar l’Organització Mundial de la Salut 
a la seu de l’OMS, a Ginebra, del 26 de setembre al 2 d’octubre de 1989. A la 
Conferència hi van assistir els delegats dels 43 estats membres: 

Angola 
Austràlia 
Bahames 
Bèlgica 
Brasil 
Bulgària 
Burundi 
Canadà 
Cuba 
Dinamarca 
Espanya 
Estats Units d’Amèrica 
Finlàndia 
França 
Hongria 
Índia 
Indonèsia 
Israel 
Japó 
Kuwait 
Luxemburg 
Madagascar 
Mali 
Malta 
Moçambic 
Níger 
Països Baixos 
Portugal 
Regne Unit de Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord 

República de Corea 
República Democràtica Alemanya 
República Federal d’Alemanya 
Senegal 
Singapur 
Suècia 
Suïssa 
Tailàndia 
Uganda 
Unió de les Repúbliques 
Socialistes Soviètiques 
Unió dels Emirats Àrabs 
Veneçuela 
Xina 
Xipre 
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L’Organització de les Nacions Unides, l’Organització Internacional del 
Treball i les oficines regionals de l’OMS van enviar representants per a 
participar a la Conferència. També ho va fer el Consell d’Organitzacions 
Internacionals de les Ciències Mèdiques (CIOMS) i dotze organitzacions no 
governamentals interessades en el registre del càncer, la sordesa, 
l’epidemiologia, la medicina familiar, la ginecologia i l’obstetrícia, la 
hipertensió, els registres de salut, la medicina preventiva i social, la 
neurologia, la psiquiatria, la rehabilitació i les malalties de transmissió 
sexual. 

El Dr. J. P. Jardel, subdirector general, va inaugurar la Conferència en nom 
del director general. El Dr. Jardel va parlar de l’envergadura de les consultes 
i els treballs preparatoris que s’havien dut a terme per a les propostes de 
revisió, motiu pel qual l’interval de temps entre revisions havia estat més 
llarg de l’habitual. Va informar que la desena revisió tindria un nou títol, 
Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats 
amb la salut, per a posar èmfasi en la finalitat estadística i reflectir 
l’ampliació del seu abast. Això no obstant, a efectes pràctics, se seguiria 
utilitzant l’abreviatura CIM. També va mencionar el nou sistema de 
codificació alfanumèric, que havia possibilitat un millor equilibri entre el 
contingut dels capítols i deixava espai per a futures addicions i canvis, així 
com la intenció de produir un manual de la CIM sobre les categories de tres 
caràcters amb un índex alfabètic que es pogués utilitzar en aquells casos en 
què la versió detallada i més complexa de quatre caràcters resultés 
inadequada. 

La Conferència va elegir la junta directiva següent: 
Dr. R. H. C. Wells, Austràlia (president) 
Dr. H. Bay-Nielsen, Dinamarca (vicepresident) 
Dr. R. Braun, República Democràtica Alemanya (vicepresident) 
Sr. R. A. Israel, Estats Units d’Amèrica (vicepresident) 
Dr. R. Laurenti, Brasil (vicepresident) 
Dr. P. Maguin, França (relatora) 
Sra. E. Taylor, Canadà (relatora) 

La secretaria de la Conferència estava formada per: 
Dr. J. P. Jardel, subdirector general, OMS, Ginebra, Suïssa 
Dr. H. R. Hapsara, director, Departament de Vigilància Epidemiològica i 
Avaluació de la Situació i les Tendències Sanitàries, OMS, Ginebra, Suïssa 
Dr. J. C. Alary, metge en cap, Desenvolupament de Serveis d’Epidemiologia 
i Estadístiques Sanitàries, OMS, Ginebra, Suïssa 
Dr. G. R. Brämer, metge, Desenvolupament de Serveis d’Epidemiologia i 
Estadístiques Sanitàries, OMS, Ginebra, Suïssa (secretària) 
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Sr. A. l’Hours, funcionari tècnic, Desenvolupament de Serveis 
d’Epidemiologia i Estadístiques Sanitàries, OMS, Ginebra, Suïssa 
Professor W. Jänisch, República Democràtica Alemanya (assessor temporal) 
Sr. T. Kruse, Dinamarca (assessor temporal) 
Dr. K. Kupka, França (assessor temporal) 
Dr. J. Leowski, Polònia (assessor temporal) 
Sra. R. M. Loy, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (assessora 
temporal) 
Sr. R. H. Seeman, Estats Units d’Amèrica (assessor temporal) 

La secretaria de la Conferència va rebre assistència de representants d’altres 
unitats tècniques rellevants de la seu de l’OMS. 

La Conferència va establir un ordre del dia amb les propostes de contingut 
dels capítols de la desena revisió i els materials que s’havien d’incorporar al 
manual publicat, així com el procés per a introduir-los, la família de 
classificacions i temes relacionats. 

1. Història i desenvolupament dels usos de la 
Classificació internacional de malalties (CIM) 

Es va recordar a la Conferència la impressionant trajectòria de la classificació 
estadística, que es remunta al segle XVIII . Malgrat que les primeres revisions 
de la Classificació només tractaven les causes de defunció, el 1948, amb la 
sisena revisió, se’n va ampliar l’abast per a incloure-hi les malalties no 
mortals. Aquesta ampliació va continuar durant la novena revisió amb 
algunes innovacions per a satisfer les necessitats estadístiques dels diferents 
tipus d’organitzacions. A més a més, durant la Conferència Internacional per 
a la Novena Revisió (Ginebra, 1975) (1), es van fer i aprovar recomanacions 
per a la publicació a mode de prova de classificacions suplementàries de 
procediments en medicina i de deficiències, discapacitats i minusvalideses. 

2. Resum de les activitats durant la preparació de 
les propostes per a la desena revisió de la CIM 

Les propostes presentades a la Conferència van ser el resultat d’un gran 
volum d’activitat a la seu de l'OMS i a tot el món. Els caps dels centres 
col·laboradors de l’OMS per a la classificació de malalties van supervisar el 
programa de treball en reunions periòdiques, i es van establir les directrius 
polítiques en diverses reunions especials i en el marc del Comitè d’Experts 
per la Classificació internacional de malalties - desena revisió, que es va 
reunir el 1984 (1) i el 1987 (3) per a decidir les línies de treball i la forma de 
les propostes finals. 
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Gran part de les activitats preparatòries es van dedicar a fer una revisió 
exhaustiva de l’adequació de l’estructura de la CIM, que essencialment és 
una classificació estadística de malalties i altres problemes de salut, per a 
satisfer una gran varietat de necessitats de dades de mortalitat i assistència 
mèdica. Es van valorar diferents maneres d’estabilitzar el sistema de 
codificació per a minimitzar-ne les interrupcions en les revisions successives, 
així com la possibilitat d’oferir un millor equilibri entre el contingut dels 
diferents capítols de la CIM. 

Encara que se’n canviés l’estructura, era evident que una classificació no 
podria donar resposta al conjunt de necessitats. Va sorgir, així, el concepte de 
«família» de classificacions, amb la CIM com a classificació central, que 
cobrís les necessitats bàsiques de les estadístiques tradicionals de mortalitat i 
morbiditat, mentre que les necessitats de classificacions més detallades o 
menys, o diferents i sobre temes relacionats, les tractarien els altres membres 
de la família. 

Els centres col·laboradors van avaluar diversos models alternatius de 
l’estructura de la CIM, però es va concloure que tots tenien característiques 
insatisfactòries i que no n’hi havia cap que presentés més avantatges que 
l’estructura ja existent com per justificar-ne la substitució. Durant les 
reunions especials per a l’avaluació de la novena revisió es va concloure que, 
tot i que alguns usuaris potencials trobaven que l’estructura existent de la 
CIM era poc adequada, hi havia una gran majoria d’usuaris satisfets que 
considerava que tenia moltes fortaleses inherents, deixant de banda les 
incoherències aparents, i que preferien que continués amb el format utilitzat 
fins aleshores. 

Es van avaluar diversos models que incloïen anotacions alfanumèriques amb 
l’objectiu de produir un marc de codificació que oferís un millor equilibri per 
als capítols i que deixés espai suficient per a futures addicions i 
modificacions sense interrompre els codis. 
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Les decisions preses sobre aquests aspectes van servir de base per a la 
preparació d’esborranys successius de propostes de capítols per a la desena 
revisió. Aquestes propostes s’havien enviat als estats membres en dues 
ocasions per a obtenir-ne comentaris i havien estat revisades a les trobades 
dels caps dels centres, així com per altres parts interessades i pel Comitè 
d’Experts. Un gran nombre d’associacions internacionals d’especialistes 
professionals, especialistes i experts individuals, i altres unitats de la seu de 
l’OMS així com oficines regionals, van proporcionar assessorament i 
recomanacions a la unitat de l’OMS responsable de la CIM i als centres 
col·laboradors per a la preparació de les propostes i els materials relacionats 
que es van presentar a la Conferència. L’OMS va agrair tota aquesta ajuda. 

3. Característiques generals i continguts de la 
proposta per a la desena revisió de la CIM 

La innovació principal a les propostes per a la desena revisió va ser l’ús d’un 
sistema de codificació alfanumèric format per una lletra seguida de tres 
números pel que fa a les subcategories de quatre caràcters. Com a resultat, es 
va duplicar el nombre de codis en comparació de la novena revisió i es va 
assignar una única lletra o grup de lletres a la gran majoria de capítols, 
cadascun dels quals pot tenir fins a 100 categories de tres caràcters. De les 26 
lletres disponibles, se’n van utilitzar 25, excepte la lletra U, la qual es va 
deixar per a futures addicions i canvis i per a possibles classificacions 
provisionals necessàries per a solucionar les dificultats que puguin sorgir a 
escala nacional i internacional entre revisions. 

Com a norma, algunes categories de tres caràcters s’han deixat buides per a 
ampliacions i revisions futures, el nombre de les quals varia depenent dels 
capítols: els que es basen en un eix de classificació fonamentalment anatòmic 
tenen menys categories buides ja que es va considerar que els canvis futurs 
de contingut serien més limitats. 

La novena revisió incloïa 17 capítols i dues classificacions suplementàries: la 
classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions (codi 
E) i la classificació suplementària de factors que influeixen en l’estat de salut 
i en el contacte amb els serveis sanitaris (codi V). Seguint les recomanacions 
de la reunió preparatòria de la desena revisió (Ginebra, 1983) (4), i la 
ratificació de reunions posteriors, aquests dos capítols ja no es consideren 
suplementaris i ara formen part de la classificació central. 

L’ordre d’entrada dels capítols a les propostes per a la desena revisió era en 
un principi el mateix que a la novena revisió. Això no obstant, per fer un ús 
més efectiu de l’espai disponible, els trastorns del mecanisme immunitari es 
van incloure posteriorment amb les malalties de la sang i els òrgans 



18 

hematopoètics, mentre que a la novena revisió estaven inclosos amb les 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques. El nou capítol «Malalties 
de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que afecten el 
mecanisme immunitari» ara segueix el capítol «Neoplàsies», amb el qual 
comparteix la lletra D. 

Durant l’elaboració dels primers esborranys del capítol «Malalties del 
sistema nerviós i els òrgans dels sentits», de seguida es va veure que no seria 
possible encabir-hi tots els detalls necessaris en les 100 categories de tres 
caràcters d’una única lletra. Per aquest motiu es va decidir crear tres capítols 
separats: «Malalties del sistema nerviós», amb la lletra G, i els capítols sobre 
«Malalties de l’ull i els annexos» i «Malalties de l’orella i l’apòfisi 
mastoide», que comparteixen la lletra H. 

D’altra banda, els capítols «Malalties de l’aparell genitourinari», «Embaràs, 
part i puerperi», «Determinades afeccions originades en el període perinatal» 
i «Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 
cromosòmiques congènites» s’han agrupat com a capítols successius del XIV 
al XVII. 

Com a conseqüència de la inclusió de les classificacions suplementàries 
anteriors a la classificació central i la creació de dos capítols nous, el nombre 
total de capítols de la desena revisió és de 21. Els títols d’alguns dels capítols 
s’han modificat per descriure’n millor el contingut. 

Pel que fa als canvis radicals de la CIM que s’havien proposat, es va 
considerar adequat fer proves sobre el terreny. Aquest va ser el cas dels 
capítols següents: 

V. Trastorns mentals i trastorns del comportament 
XIX. Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 
XX. Causes externes de morbiditat i mortalitat 

També es van fer proves amb el capítol II, «Neoplàsies», tot i que els canvis 
de contingut havien sigut menors. 

Algunes característiques noves de les propostes per a la desena revisió van 
ser: 

• Les notes d’exclusió al principi de cada capítol es van ampliar per 
explicar la jerarquia relativa dels capítols i per deixar clar que els capítols 
de «grups especials» tenien prioritat d’assignació respecte als capítols 
d’òrgans, aparells o sistemes i que entre els capítols de grups especials, 
«Embaràs, part i puerperi» i «Determinades afeccions originades en el 
període perinatal» tenien prioritat sobre la resta.  

• A més a més, al principi de cada capítol s’hi va fer constar una visió 
general dels blocs de categories de tres caràcters i, si esqueia, els codis 
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amb asterisc. D’aquesta manera es deixava clara l’estructura dels capítols 
i es facilitava l’ús dels codis amb asterisc. 

• Les notes de la llista tabular feien referència a tots els usos de la 
Classificació, però si una nota era adequada només per a morbiditat o 
només per a mortalitat, s’incloïa a les notes especials de les regles de 
codificació corresponents. 

• La novena revisió havia identificat determinades afeccions com a induïdes 
per fàrmacs; aquest enfocament va continuar en l’elaboració de propostes 
per a la desena revisió i moltes d’aquestes afeccions s’identificaven ara 
per separat. 

Una innovació important va ser la creació, al final de determinats capítols, de 
categories per a trastorns posteriors a un procediment. Aquestes categories 
identifiquen afeccions importants que constitueixen un problema sanitari, per 
exemple les malalties endocrines i metabòliques consecutives a l’ablació 
d’un òrgan i altres afeccions específiques com la síndrome de l’adollament 
posterior a una gastrectomia. Les afeccions posteriors a un procediment que 
no són específiques d’un aparell o sistema concrets, incloses les 
complicacions immediates com una embòlia gasosa i un xoc postoperatori, 
continuen classificades al capítol de «Lesions, intoxicacions i altres 
conseqüències de causes externes». 

Un altre canvi va ser que a la novena revisió les descripcions literals de les 
subcategories de quatre dígits sovint s’havien de llegir juntament amb les 
descripcions literals de les categories de tres dígits per entendre’n el 
significat i el propòsit, mentre que a l’esborrany presentat a la Conferència 
gairebé totes les descripcions literals eren completes i es podien entendre 
soles. 

El sistema de classificació doble per etiologia i manifestació, conegut amb el 
nom de «sistema de la daga i l’asterisc», introduït a la novena revisió, va 
rebre força crítiques. El motiu principal de queixa era que la classificació 
freqüentment barrejava les manifestacions i altres tipus d’informació als 
nivells de tercer i quart caràcter i incloïa sovint les mateixes etiquetes 
diagnòstiques en tots dos eixos. D’altra banda, moltes persones consideraven 
que el sistema no era prou exhaustiu. Per donar solució a aquests problemes, 
a l’esborrany per a la desena revisió la informació de l’asterisc es va incloure 
en 82 categories homogènies de tres caràcters d’ús opcional. Aquest 
enfocament permet assignar dos codis als termes diagnòstics que contenen 
informació sobre el procés d’una malaltia bàsica generalitzada i una 
manifestació o complicació en un òrgan o localització concrets, la qual cosa 
permet recuperar les dades o tabular-les d’acord amb un eix o un altre. 

La Conferència va acceptar aquestes característiques de la proposta per a la 
desena revisió.  
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A la Conferència es van presentar tots els capítols amb una explicació sobre 
els canvis introduïts des de la novena revisió i informació de referència sobre 
determinades innovacions. Es van discutir alguns temes relacionats amb els 
canvis en l’estructura dels capítols i el seu contingut i es va acordar el 
seguiment i la modificació que en faria la secretaria. 

4. Normes i definicions relacionades amb la salut 
de la mare i el nadó 

La Conferència va avaluar les definicions, les normes i els requisits de 
notificació recomanats per a la desena revisió pel que fa a la mortalitat 
materna i la mortalitat fetal, perinatal, neonatal i infantil. Aquestes 
recomanacions eren el resultat d’una sèrie de reunions i consultes especials i 
tenien per objectiu millorar la comparació de dades. 

La Conferència va acordar mantenir les definicions de «naixement d’un nadó 
viu» i «mort fetal» tal com apareixien a la novena revisió. 

Després de debatre-ho, la Conferència va crear un grup de treball sobre 
mortalitat materna i, seguint les recomanacions, va acordar mantenir la 
mateixa definició de «mort materna» que a la novena revisió. 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de les dades de mortalitat materna i de 
proporcionar mètodes alternatius de recollida de dades sobre les defuncions 
durant l’embaràs o relacionades amb l’embaràs, així com de fomentar el 
registre de defuncions per causes obstètriques que ocorren 42 dies o més 
després de la finalització de l’embaràs, el grup de treball va formular dues 
definicions addicionals per a «mort relacionada amb l’embaràs» i «mort 
materna tardana». [S’inclouen a l’apartat «Definicions».] 

La Conferència 

VA RECOMANAR als països que valoressin la possibilitat d’incloure als 
certificats de defunció preguntes sobre l’embaràs en curs i l’embaràs en 
l’any immediatament anterior a la mort. 

La Conferència va acordar que, com que el nombre de naixements de nadons 
vius era una dada més disponible universalment que no el nombre de 
naixements total (naixement de nadons vius més morts fetals), aquesta dada 
és la que s’hauria d’utilitzar com a denominador de les raons relacionades 
amb la mortalitat materna [tal com es presenta al volum 2]. 

Pel que fa a la mortalitat perinatal, neonatal i infantil, es recomanava 
identificar i diferenciar els índexs publicats a partir de cohorts de naixements. 

La Conferència va confirmar la pràctica d’expressar l’edat en unitats 
completes de temps i designar el primer dia de vida com a dia zero. 
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La Conferència 

VA RECOMANAR incloure al manual de la desena revisió de la CIM les 
definicions, les normes i els requisits de notificació relacionats amb la 
mortalitat materna i la mortalitat fetal, perinatal, neonatal i infantil. 

5. Regles de codificació i selecció i llistes 
tabulars 

5.1. Regles de codificació i selecció per a la mort alitat 

Es va informar la Conferència sobre un procés per revisar les regles de 
selecció i modificació de la causa bàsica de mort i les notes associades de la 
novena revisió, i com a conseqüència es van fer algunes recomanacions de 
canvis a les regles i canvis exhaustius a les notes. 

La Conferència 

VA RECOMANAR substituir, a la desena revisió, les regles de selecció 
de la causa de mort per a la tabulació de mortalitat primària de la novena 
revisió [per les que s’inclouen al volum 2]. 

També es va informar la Conferència que s’havien redactat notes addicionals 
per a la codificació de la causa bàsica i la interpretació d’entrades de causes 
de mort, les quals s’estaven revisant. Com que la finalitat d’aquestes notes 
era millorar la coherència en la codificació, la Conferència va acordar 
incorporar-les també a la desena revisió. 

La Conferència va adonar-se de l’ús continuat de la codificació i l’anàlisi 
d’afeccions múltiples en relació amb les causes de mort. Va expressar el 
suport a aquestes activitats, però no va recomanar incloure cap regla o 
mètode d’anàlisi a la desena revisió. 

A l’hora de valorar el model internacional de certificat mèdic de causa de 
mort, el comitè d’experts va reconèixer que l’envelliment de la població, en 
què una proporció més gran de morts inclouen processos morbosos múltiples, 
i els efectes d’intervencions terapèutiques associades, tendia a fer augmentar 
el nombre d’indicacions possibles entre la causa bàsica i la causa directa de 
mort, és a dir, que als certificats mèdics de molts països s’hi registrava un 
nombre creixent d’afeccions. Això va portar el Comitè a recomanar la 
inclusió d’una línia addicional (d) a la part I del certificat. 
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La Conferència, per tant, 

VA RECOMANAR que, quan sigui necessari, els països valorin la 
possibilitat d’incloure una línia addicional (d) a la part I del certificat 
mèdic de causa de mort. 

5.2. Regles de codificació i selecció per a la morb iditat 

La novena revisió va incloure, per primera vegada, orientacions sobre el 
registre i la codificació de la morbiditat i, específicament, sobre la selecció 
d’una afecció única per a la presentació d’estadístiques de morbiditat. 
L’experiència adquirida en l’ús de les definicions i les regles de la novena 
revisió va resultar ser útil i va motivar peticions d’aclariment, d’elaboració 
més treballada sobre el registre d’informació diagnòstica per part dels metges 
i d’orientacions més concretes pel tractament de situacions problemàtiques 
específiques. 

La Conferència va adoptar les recomanacions de la Conferència per a la 
Revisió de 1975 pel que fa a l’afecció que calia seleccionar per una anàlisi 
d’episodis assistencials amb una única afecció, i la visió que, quan fos 
possible, s’hauria de dur a terme la codificació i l’anàlisi d’afeccions 
múltiples per complementar les estadístiques rutinàries. Va remarcar que la 
desena revisió hauria d’aclarir que la major part de les orientacions eren 
aplicables només quan la tabulació d’«afecció principal» d’un episodi era 
apropiada i quan el concepte «episodi» era rellevant per si sol per la manera 
com s’organitzava la compilació de dades. 

La Conferència, per tant, 

VA RECOMANAR que a la desena revisió s’hi incloguessin orientacions 
addicionals sobre el registre i la codificació de morbiditat, i que les 
definicions dels termes «afecció principal» i «altres afeccions» 
s’incorporessin, juntament amb les regles modificades per tractar les 
«afeccions principals» registrades incorrectament d’una manera evident. 
[S’inclouen al volum 2.] 

La Conferència també 

VA RECOMANAR que, quan l’«afecció principal» estigués subjecta al 
sistema de classificació doble de la CIM, hi haurien de constar tant el codi 
amb la daga com el codi amb l’asterisc per permetre una tabulació 
alternativa amb l’un o l’altre. 
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La Conferència va acordar que s’haurien d’afegir notes i exemples exhaustius 
que servissin d’ajuda. 

5.3. Llistes per a la tabulació de mortalitat i mor biditat 

Es va informar la Conferència sobre les dificultats que havien sorgit en l’ús 
de la llista bàsica de tabulació basada en la novena revisió i sobre les 
activitats dutes a terme, especialment per l’OMS, per desenvolupar noves 
llistes per a la tabulació i la publicació de dades de mortalitat. En aquest 
procés es va fer palès que, en molts països, la mortalitat fins als cinc anys era 
un indicador més robust que no la mortalitat infantil (nens menors d’un any), 
i que, per tant, seria preferible disposar d’una llista que inclogués les morts 
dels nens menors d’un any i les dels menors de cinc anys, en lloc d’una llista 
que inclogués només els primers. 

Es van preparar dues versions de la llista de mortalitat general i de la llista de 
mortalitat infantil (nens menors d’un any) i de nens per presentar-les a la 
Conferència. La segona versió incloïa els títols dels capítols i els elements 
residuals necessaris per als capítols. 

Com que es van expressar algunes inquietuds sobre les llistes de mortalitat 
presentades, es va crear un petit grup de treball per a avaluar la possible 
inclusió d’alguns elements addicionals. La Conferència va acceptar l’informe 
del grup de treball tal com reflecteixen les llistes de mortalitat (v. les llistes 
tabulars especials). 

Pel que fa a les llistes per a la tabulació de morbiditat, la Conferència va 
revisar una proposta de llista tabular i una llista model de publicació basades 
en els títols dels capítols, que contenien elements seleccionats com a 
exemples a sota de cada títol. Es va expressar una certa inquietud sobre 
l’aplicabilitat d’aquestes llistes a tota la morbiditat en el sentit més ampli de 
la paraula. Hi va haver consens general a afirmar que les llistes presentades 
eren probablement més adequades per a la morbiditat dels pacients 
hospitalitzats, i es va remarcar que s’haurien de fer més esforços per elaborar 
llistes adequades per altres aplicacions de morbiditat i també que, a la desena 
revisió, les llistes tabulars de mortalitat i morbiditat haurien d’anar 
acompanyades d’explicacions adequades i d’instruccions d’ús. 

En vista de les inquietuds sorgides durant la Conferència i les conclusions del 
grup de treball, la Conferència va acordar que les llistes tabulars i de 
publicació haurien d’aparèixer a la desena revisió, i que s’hauria de fer un 
esforç perquè els títols d’aquestes llistes fossin més clars i descriptius. També 
es va acordar que, per poder facilitar la tabulació alternativa de codis amb 
asterisc, s’hauria de desenvolupar una segona versió de la llista tabular de 
morbiditat que inclogués els codis amb asterisc. 
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6. Família de classificacions 
6.1. El concepte de «família» de classificacions 

Durant la preparació de la novena revisió ja es va fer palès que la CIM no 
podria cobrir tota la informació necessària i que només una «família» de 
classificacions de malalties i problemes relacionats amb la salut satisfaria els 
diversos requisits de la salut pública. Consegüentment, des de les acaballes 
de la dècada de 1970 s’havien avaluat diverses solucions possibles, una de les 
quals consistia en una classificació central (CIM) amb una sèrie de mòduls, 
alguns relacionats jeràrquicament i d’altres de tipus suplementari. 

Després d’estudiar-ho i discutir-ho amb diversos centres col·laboradors, el 
1987 el Comitè d’Experts va elaborar i revisar un concepte de «família» de 
classificacions, i va recomanar l’esquema que es mostra a continuació. 

Família de classificacions de malalties i problemes relacionats amb la 
salut 
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La Conferència 

VA RECOMANAR que l’OMS fes un seguiment del concepte de 
«família» de classificacions de malalties i problemes relacionats amb la 
salut. 

Per poder mantenir la integritat de la CIM i d’aquest concepte de «família», 
la Conferència 

VA RECOMANAR que, amb l’objectiu de permetre comparacions 
internacionals, no es fessin canvis en el contingut (indicat per les 
descripcions literals) de les categories de tres caràcters i les subcategories 
de quatre caràcters de la desena revisió en la preparació de les traduccions 
o adaptacions, llevat que ho autoritzés l’OMS. La secretaria de l’OMS és 
la responsable de la CIM i actua com a repositori per a qualsevol 
publicació (excepte les publicacions estadístiques estatals) o traducció que 
se’n derivi. L’OMS ha de ser informada puntualment sobre la intenció de 
traduir i adaptar la CIM o altres classificacions relacionades. 

La Conferència va revisar amb interès una presentació sobre l’ús i la 
vinculació dels diferents membres de la família de la CIM en l’avaluació 
medicosocial i multidimensional de les persones grans, no només pel que fa a 
la salut, sinó també pel que fa a les activitats de la vida diària i a l’entorn 
social i físic. Es va demostrar que es podia obtenir informació efectiva a 
través de l’ús de la CIM i de la Classificació internacional de deficiències, 
discapacitats i minusvalideses (CIDDM), i sobretot a través de l’ús dels codis 
del capítol XXI proposat per a la desena revisió. 

6.2. Adaptacions per a especialitats determinades 

Durant la Conferència es va informar sobre els plans que hi havia per a 
desenvolupar adaptacions de la desena revisió en l’àmbit del programa de 
salut mental. Es pretenia elaborar una versió destinada al personal sanitari del 
camp de la psiquiatria, que aniria acompanyada de directrius clíniques. 
Alhora, es volien proposar criteris per a la recerca de problemes de salut 
mental i elaborar presentacions multiaxials per als trastorns infantils i per a la 
classificació de problemes dels adults, així com una versió per als metges de 
medicina general. Seguint les publicacions anteriors en aquest àmbit, es 
volien recopilar els codis de la CIM rellevants en els àmbits de la psiquiatria i 
la neurologia. 

Durant la Conferència també es van tractar els mètodes utilitzats per a 
assegurar que l’estructura i la funció bàsiques de la CIM es mantinguessin en 
el desenvolupament inicial de l’aplicació destinada a metges especialistes en 
odontologia i estomatologia (CIM-OE) i es va informar que la nova revisió 
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de la CIM-OE relacionada amb la desena revisió es trobava en la fase final de 
preparació. 

Es va presentar també la segona edició de la Classificació internacional de 
malalties oncològiques (CIM-O), una classificació multiaxial que inclou tant 
la topografia com la morfologia de les neoplàsies. Els codis de morfologia de 
la CIM-O, que havien evolucionat durant un període llarg de temps, s’havien 
revisat i se n’havia provat l’ús de manera exhaustiva. Els codis de topografia 
de la segona edició estarien basats en les categories C00-C80 de la desena 
revisió i la publicació, per tant, hauria de tenir l’aprovació de l´Assemblea 
Mundial de la Salut per a la desena revisió. 

Hi va haver acord sobre la importància d’una adaptació per a l’àrea de 
medicina general i es va informar la Conferència de la voluntat dels grups de 
treball d’aquesta àrea de col·laborar amb l’OMS. Pel que fa a les adaptacions 
per a altres especialitats, que és probable que siguin abundants, es va 
considerar que el rol de l'OMS com a repositori era d’una importància vital. 

6.3. Suport informatiu per a l’atenció primària 

D’acord amb les recomanacions de la Conferència per a la Revisió de 1975, 
el 1976 l’Oficina Regional de l’OMS per al Sud-Est Asiàtic va convocar un 
grup de treball a Delhi. Aquest grup havia elaborat una llista detallada 
d’associacions de símptomes, i a partir d’aquesta llista es van crear dues 
llistes curtes: una per a causes de mort i una altra per a motius de contacte 
amb els serveis sanitaris. Es van dur a terme proves d’ús d’aquest sistema a 
països de la regió i els resultats van servir per a revisar la llista d’associacions 
de símptomes i els formularis de notificació. Aquesta versió revisada va ser 
publicada per l’OMS el 1978 al llibret Lay reporting of health information 
(Notificacions fetes per personal no expert sobre informació sanitària). 

 L’Estratègia Mundial de Salut per a Tots per a l’Any 2000, posada en marxa 
el 1978, va plantejar una sèrie de reptes per al desenvolupament de sistemes 
d’informació als estats membres. A la Conferència Internacional sobre 
Estadístiques Sanitàries per a l'Any 2000 (Bellagio, Itàlia, 1982) (6), la 
integració de les dades que provenen de «notificacions fetes per personal no 
expert» amb altres dades generades i utilitzades amb finalitats de gestió de la 
salut va ser identificada com un dels problemes principals que impedia la 
implementació més extensiva de sistemes de notificació per personal no 
expert. La Consulta sobre Classificacions d’Assistència Primària (Ginebra, 
1985) (7) havia subratllat la necessitat d’un enfocament que unifiqués el 
suport informatiu, la gestió dels serveis sanitaris i els serveis a la comunitat a 
través de la informació que prové de les notificacions fetes per personal no 
expert en el sentit més ampli de la informació basada en la comunitat. 



 

  27 

Es va informar la Conferència sobre l’experiència d’alguns països en el 
desenvolupament i l’aplicació d’informació de salut basada en la comunitat 
que cobria els problemes i les necessitats de salut, els factors de risc 
relacionats i els recursos. Es va corroborar així la idea de desenvolupar 
mètodes no convencionals en l’àmbit comunitari com a mètode per a omplir 
les llacunes informatives en països concrets i enfortir-ne els sistemes 
d’informació. Es va destacat que, tant en els països desenvolupats com en els 
països en vies de desenvolupament, aquests mètodes o sistemes s’haurien de 
desenvolupar localment i que, a causa de factors com els patrons de 
morbiditat o les variacions lingüístiques i culturals, no s’hauria d’intentar 
transferir-los a altres àrees o països. 

6.4. Deficiències, discapacitats i minusvalideses 

L’any 1980 l’OMS va publicar la versió anglesa de la Classificació 
internacional de deficiències, discapacitats i minusvalideses 
(CIDDM). (8) a mode de prova, d’acord amb les recomanacions de la 
Conferència per a la Revisió de 1975 i la resolució WHA29.35 (9) de 
l’Assemblea Mundial de la Salut de 1976. Des d’aleshores, la recerca i el 
desenvolupament de la Classificació han seguit diversos camins. 

Les definicions principals dels tres elements —deficiència, discapacitat i 
minusvalidesa— havien servit indiscutiblement per a canviar les actituds vers 
la incapacitat. La definició de «deficiència», una àrea que coincidia 
considerablement amb els termes inclosos a la CIM, havia estat acceptada de 
manera general. La definició de «discapacitat» encaixava àmpliament amb el 
camp d’acció dels professionals i grups de rehabilitació, tot i que es va creure 
necessari parar més atenció al codi associat a la gradació de la gravetat, que 
sovint era un indicador de minusvalidesa. També es va demanar que es 
revisés la definició de «deficiència» amb l’objectiu de posar més èmfasi en 
l’efecte de la interacció amb l’entorn. 

La ràpida evolució de les idees i les pràctiques en la gestió de la incapacitat 
va impedir revisar la CIDDM a temps per a presentar-la a la Conferència. Es 
va declarar que era poc probable que es pogués publicar una nova versió 
abans de la implementació de la desena revisió. 

6.5. Procediments en medicina 

L’any 1978 l’OMS va publicar la Classificació internacional de 
procediments en medicina (CIPM) (10) a mode de prova, d’acord amb les 
recomanacions de la Conferència per a la Revisió de 1975 i la resolució 
WHA29.35 (9) de l’Assemblea Mundial de la Salut de 1976. Alguns països 
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van adoptar la Classificació i d’altres la van utilitzar com a base per a les 
classificacions estatals d’operacions quirúrgiques. 

Els directors dels centres col·laboradors de l’OMS per a la classificació de 
malalties van reconèixer que el procés d’elaboració de propostes, d’obtenció 
de comentaris, de reelaboració i de sol·licitud de nous comentaris  
—procediment que l’OMS havia de seguir necessàriament abans de 
l’acabament i la publicació— era inadequat en un camp que avançava tan 
ràpid com el dels procediments. Així, doncs, els caps dels centres van 
recomanar que la CIPM no es revisés conjuntament amb la desena revisió de 
la CIM. 

El 1987 el Comitè d’Experts va demanar a l’OMS que valorés la possibilitat 
d’actualitzar almenys l’esquema del capítol 5, «Procediments quirúrgics», de 
la CIPM de prova per a la desena revisió. Com a resposta a aquesta sol·licitud 
i a les necessitats que havien expressat diversos països, la secretaria va fer un 
intent de preparar una llista tabular de procediments. 

Aquesta llista es va presentar a la reunió de caps de centres del 1989, i es va 
acordar que podia servir de guia per a la presentació o la publicació estatal de 
les estadístiques sobre procediments quirúrgics, i alhora, podia facilitar les 
comparacions entre països. L’objectiu de la llista era identificar els 
procediments i els grups de procediments i definir-los com a base per al 
desenvolupament de classificacions estatals, i facilitar, així, la comparació 
d’aquestes classificacions. 

La Conferència va subratllar la utilitat d’aquesta llista i va acordar que caldria 
continuar-ne l’elaboració, tot i que no es publiqués després de la 
implementació de la desena revisió. 

6.6. Nomenclatura internacional de malalties (NIM) 

Des del 1970, el Consell per les Organitzacions Internacionals de 
Ciències Mèdiques (CIOMS) ha participat en la preparació de la 
Nomenclatura internacional de malalties (NIM), la qual s’ha utilitzat de 
complement de la CIM. 

L’objectiu principal de la NIM és aportar una denominació única recomanada 
per a cada estat morbós. Els criteris de selecció principals d’aquesta 
denominació són que ha de ser una denominació específica, inequívoca, al 
més descriptiva i senzilla possible i, sempre que es pugui, ha d’estar basada 
en una causa. Cada malaltia o síndrome per a la qual es recomana una 
denominació s’ha definit al més inequívocament i breument possible. Hi ha 
una llista de sinònims per a cada definició. 

Quan es va celebrar la Conferència, ja s’havien publicat els volums sobre 
malalties de les vies respiratòries baixes, malalties infeccioses (malalties 
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víriques, malalties bacterianes, malalties parasitàries i micosis) i malalties 
cardiovasculars. A més a més, s’estaven elaborant els volums de l’aparell 
digestiu, l’aparell genital femení, l’aparell urinari i l’aparell genital masculí, 
les malalties metabòliques i endocrines, les malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics, el sistema immunitari, el sistema musculoesquelètic i el 
sistema nerviós. Els temes proposats per a volums futurs incloïen malalties 
psiquiàtriques i també malalties de la pell, l’orella, el nas i la gola, i l’ull i els 
annexos. 

La Conferència va reconèixer la importància de disposar d’una nomenclatura 
internacional de malalties oficial i actualitzada per a poder desenvolupar la 
CIM i millorar la comparació de la informació sanitària. La Conferència, per 
tant, 

VA RECOMANAR encoratjar l’OMS i la CIOMS a estudiar vies 
rendibles de finalització oportuna i de manteniment d’aquesta 
nomenclatura. 

7. Implementació de la desena revisió de la CIM 

Es va informar la Conferència de la intenció de l’OMS de publicar la versió 
detallada de quatre caràcters de la desena revisió en tres volums: el primer 
inclouria la llista tabular; el segon, les definicions, les normes, les regles i les 
instruccions corresponents; i el tercer, l’índex alfabètic. 

També es va informar la Conferència que es publicaria la versió de tres 
caràcters de la desena revisió en un sol volum, el qual contindria, a la llista 
tabular, totes les notes d’inclusió i exclusió. També inclouria les definicions, 
les normes, les regles i les instruccions corresponents, així com un índex 
alfabètic reduït. 

Aquells estats membres que vulguin elaborar versions de la desena revisió en 
la llengua del seu país ho han de notificar a l’OMS. L’OMS posarà a la seva 
disposició les còpies dels esborranys de la CIM de tres i quatre caràcters en 
format imprès i electrònic. 

Pel que fa a la presentació i al tipus de lletra de la llista tabular i de l’índex 
alfabètic, es va assegurar a la Conferència que es tindrien en compte les 
recomanacions dels caps dels centres i les queixes rebudes per part dels 
codificadors, i es faria tot el possible per a millorar tots aquells aspectes 
respecte de la novena revisió. 

Pel que fa a la novena revisió, estava previst elaborar materials amb l’ajuda 
dels centres col·laboradors per a la reorientació dels codificadors ja formats. 
Els cursos de formació actuals serien responsabilitat de les oficines regionals 
de l’OMS i de cada país. Aquests cursos es durien a terme des del final de 
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1991 fins al final de 1992, per acabar-los abans de la implementació de la 
desena revisió. 

Els materials per a la formació bàsica dels nous usuaris de la CIM també 
serien elaborats per l’OMS. Això no obstant, no estava previst començar els 
cursos abans del 1993. 

Tal com hem esmentat abans, l’OMS proporcionarà la desena revisió (tant la 
llista tabular com l’índex alfabètic) en format electrònic. En un futur, i amb 
l’ajuda dels centres col·laboradors, podria proporcionar-se també un altre 
tipus de programari. Abans d’implementar la desena revisió, també s’hauria 
de facilitar una taula de conversió de la novena a la desena revisió, i a la 
inversa. 

Atès que les activitats de desenvolupament aprovades pel Comitè d'Experts 
estaven dins els terminis, la Conferència 

VA RECOMANAR que la desena revisió de la Classificació 
internacional de malalties entrés en vigor a partir de l’1 de gener de 1993. 

8. Futura revisió de la CIM 

La Conferència va discutir les dificultats que havien sorgit durant el període 
d’ús de la novena revisió, relacionades amb l’aparició de noves malalties i la 
manca d’un mecanisme d’actualització per a incloure-les. 

Es van discutir diverses propostes de mecanismes que servissin per a vèncer 
aquestes dificultats i evitar problemes similars en la desena revisió.  La 
sensació general era que calia un intercanvi d’informació continuat per a 
normalitzar l’ús de la desena revisió entre els països, però que qualsevol 
canvi introduït durant la seva vigència hauria d’avaluar-se amb molta cura 
pel que fa a la repercussió sobre les anàlisis i les tendències. Es va debatre 
sobre el tipus de fòrum en què caldria discutir aquests canvis i l’ús potencial 
de la lletra «U» vacant en l’assignació de codis nous o temporals. Es va 
acordar que no seria viable celebrar conferències per a la revisió abans de 10 
anys. 

A partir de les necessitats exposades i del fet que seria inadequat intentar 
determinar o definir el procés exacte que caldria utilitzar, la Conferència 
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VA RECOMANAR que la propera Conferència Internacional per a la 
Revisió se celebrés al cap de deu anys, i que l’OMS aprovés la idea d’un 
procés d’actualització entre revisions i es plantegés com podria 
implementar-se un mecanisme d’actualització efectiu. 

9. Adopció de la desena revisió de la CIM 

La Conferència va fer la recomanació següent: 

Havent valorat les propostes preparades per l’Organització a partir de les 
recomanacions del Comitè d’Experts per a la Classificació internacional de 
malalties, desena revisió; 

I reconeixent la necessitat d’introduir algunes modificacions secundàries per 
a reflectir els comentaris sobre punts concrets presentats pels estats membres 
durant la Conferència; 

VA RECOMANAR que els capítols revisats proposats, amb les categories 
de tres caràcters, les subcategories de quatre caràcters i les llistes tabulars 
breus de mortalitat i morbiditat, formessin part de la desena revisió de la 
Classificació estadística internacional de malalties i problemes 
relacionats amb la salut. 
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Capítol I 
Certes malalties infeccioses i parasitàries 
(A00-B99) 

Malalties infeccioses intestinals (A00−−−−A09) 

A00 Còlera 
A01 Febres tifoide i paratifoide 
A02 Altres infeccions per salmonel·les 
A03 Shigel·losi 
A04 Altres infeccions intestinals bacterianes 
A05 Altres toxiinfeccions alimentàries bacterianes no classificades a cap altre 

lloc 
A06 Amebosi [amebiasi] 
A07 Altres malalties intestinals protozoàries 
A08 Infeccions intestinals víriques i altres infeccions intestinals especificades 
A09 Diarrea i gastroenteritis de presumpte origen infecciós 
Tuberculosi (A15-A19) 

A15 Tuberculosi respiratòria confirmada bacteriològicament i 
histològicament 

A16 Tuberculosi respiratòria no confirmada bacteriològicament o 
histològicament 

A17† Tuberculosi de sistema nerviós 
A18 Tuberculosi d’altres òrgans 
A19 Tuberculosi miliar 
Certes malalties bacterianes zoonòtiques (A20-A28) 

A20 Pesta 
A21 Tularèmia 
A22 Carboncle 
A23 Brucel·losi 
A24 Borm i melioïdosi 
A25 Febres per mossegada de rata 
A26 Erisipeloide 
A27 Leptospirosi 
A28 Altres malalties bacterianes zoonòtiques no classificades a cap altre lloc 
Altres malalties bacterianes (A30-A49) 

A30 Lepra [malaltia de Hansen] 
A31 Infecció per altres micobacteris 
A32 Listeriosi 
A33 Tètanus neonatal 
A34 Tètanus obstètric 
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A35 Altres tètanus 
A36 Diftèria 
A37 Tos ferina [catarro] 
A38 Febre escarlatina 
A39 Infecció meningocòccica 
A40 Septicèmia estreptocòccica 
A41 Altres septicèmies 
A42 Actinomicosi 
A43 Nocardiosi 
A44 Bartonel·losi 
A46 Erisipela 
A48 Altres malalties bacterianes no classificades a cap altre lloc 
A49 Infecció bacteriana de localització no especificada 
Infeccions que es transmeten sobretot sexualment (A50-A64) 

A50 Sífilis congènita 
A51 Sífilis precoç 
A52 Sífilis tardana 
A53 Altres sífilis i sífilis no especificades 
A54 Infecció gonocòccica 
A55 Limfogranuloma (veneri) per clamídies 
A56 Altres malalties de transmissió sexual per clamídies 
A57 Xancroide 
A58 Granuloma inguinal 
A59 Tricomonosi 
A60 Infecció anogenital per herpesvirus [herpes simple] 
A63 Altres malalties de transmissió sobretot sexual no classificades a cap 

altre lloc 
A64 Malaltia de transmissió sexual no especificada 
Altres malalties espiroquetals (A65-A69) 

A65 Sífilis no venèria 
A66 Pian 
A67 Pinta [carate] 
A68 Febres recurrents 
A69 Altres infeccions espiroquetals 
Altres malalties causades per clamídies (A70-A74) 

A70 Infecció per Chlamydophila psittaci [Chlamydia psittaci] 
A71 Tracoma 
A74 Altres malalties causades per clamídies 
Rickettosiosis (A75-A79) 

A75 Tifus 
A77 Febre maculosa [rickettsiosis transmeses per paparres] 
A78 Febre Q 
A79 Altres rickettsiosis 
Infeccions víriques del sistema nerviós central (A80-A89) 

A80 Poliomielitis aguda 
A81 Infeccions del sistema nerviós central per virus atípics 
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A82 Ràbia 
A83 Encefalitis vírica transmesa per mosquits 
A84 Encefalitis vírica transmesa per paparres 
A85 Altres encefalitis víriques no classificades a cap altre lloc 
A86 Encefalitis vírica no especificada 
A87 Meningitis vírica 
A88 Altres infeccions víriques del sistema nerviós central no classificades a 

cap altre lloc 
A89 Infecció vírica no especificada del sistema nerviós central 
Febres víriques transmeses per artròpodes i febres hemorràgiques víriques 
transmeses per artròpodes (A90-A99) 

A90 Dengue [clàssic] 
A91 Febre hemorràgica del dengue 
A92 Altres febres víriques transmeses per mosquits 
A93 Altres febres víriques transmeses per artròpodes no classificades a cap 

altre lloc 
A94 Febre vírica no especificada transmesa per artròpodes 
A95 Febre groga 
A96 Febre hemorràgica per arenavirus 
A98 Altres febres hemorràgiques víriques no classificades a cap altre lloc 
A99 Febre hemorràgica vírica no especificada 
Infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les mucoses (B00-B09) 

B00 Infeccions per herpesvirus [herpes simple] 
B01 Varicel·la 
B02 Zòster [herpes zòster] 
B03 Verola 
B04 Verola dels simis 
B05 Xarampió 
B06 Rubèola [xarampió alemany] 
B07 Berrugues víriques 
B08 Altres infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les 

mucoses no classificades a cap altre lloc 
B09 Infecció vírica no especificada caracteritzada per lesions a la pell i a les 

mucoses 
Hepatitis vírica (B15-B19) 

B15 Hepatitis A aguda 
B16 Hepatitis B aguda 
B17 Altres hepatitis víriques agudes 
B18 Hepatitis vírica crònica 
B19 Hepatitis vírica no especificada 
Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-B24) 

B20 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca 
malalties infecciones i parasitàries 

B21 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca 
neoplàsies malignes 

B22 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca 
altres malalties especificades 
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B23 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca 
altres afeccions 

B24 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] no 
especificada 

Altres malalties víriques (B25-B34) 

B25 Malaltia per citomegalovirus 
B26 Parotiditis 
B27 Mononucleosi infecciosa 
B30 Conjuntivitis vírica 
B33 Altres malalties víriques no classificades a cap altre lloc 
B34 Infecció vírica de localització no especificada 
Micosis (B35-B49) 

B35 Dermatofitosi 
B36 Altres micosis superficials 
B37 Candidosi [candidiasi] 
B38 Coccidioidomicosi 
B39 Histoplasmosi 
B40 Blastomicosi 
B41 Paracoccidioidomicosi 
B42 Esporotricosi 
B43 Cromomicosi i abscés feohifomicòtic 
B44 Aspergil·losi 
B45 Criptococcosi 
B46 Zigomicosi 
B47 Micetoma 
B48 Altres micosis no classificades a cap altre lloc 
B49 Micosi no especificada 
Malalties protozoàries (B50-B64) 

B50 Paludisme [malària] produït per Plasmodium falciparum 
B51 Paludisme [malària] produït per Plasmodium vivax 
B52 Paludisme [malària] produït per Plasmodium malariae 
B53 Altres paludismes [malàries] confirmats parasitològicament 
B54 Paludisme [malària] no especificat 
B55 Leishmaniosi 
B56 Tripanosomosi [tripanosomiasi] africana 
B57 Malaltia de Chagas 
B58 Toxoplasmosi 
B59† Pneumocitosi 
B60 Altres protozoosis no classificades a cap altre lloc 
B64 Protozoosi no especificada 
Helmintosi (B65-B83) 

B65 Esquistosomosi [bilharziosi] 
B66 Altres infestacions per trematodes 
B67 Equinococcosi 
B68 Teniosi 
B69 Cisticercosi 
B70 Difil·lobotriosi i esparganosi 
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B71 Altres infestacions per cestodes 
B72 Dracunculosi 
B73 Oncocercosi 
B74 Filariosi 
B75 Triquinosi 
B76 Malalties provocades per ancilòstoms 
B77 Ascariosi [ascariasi] 
B78 Estrongiloïdosi 
B79 Tricuriosi 
B80 Enterobiosi 
B81 Altres helmintosis intestinals no classificades a cap altre lloc 
B82 Parasitisme intestinal no especificat 
B83 Altres helmintosis 
Pediculosi, acarosi [acariasi] i altres infestacions (B85-B89) 

B85 Pediculosi i ftiriosi [ftiriasi] 
B86 Escabiosi 
B87 Miasi 
B88 Altres infestacions 
B89 Malaltia parasitària no especificada 
Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries (B90-B94) 

B90 Seqüeles de tuberculosi 
B91 Seqüeles de poliomielitis 
B92 Seqüeles de lepra 
B94 Seqüeles d'altres malalties infeccioses i parasitàries, i seqüeles de 

malalties infeccioses i parasitàries no especificades 
Agents bacterians, agents vírics i altres agents infecciosos (B95-B97) 

B95 Estreptococs i estafilococs que causen malalties classificades en altres 
capítols 

B96 Altres agents bacterians que causen malalties classificades en altres 
capítols 

B97 Agents vírics que causen malalties classificades en altres capítols 
Altres malalties infeccioses (B99) 

B99 Altres malalties infecciones i malalties infeccioses no especificades 
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Capítol II 
Neoplàsies 
(C00-D48) 

Neoplàsies malignes (C00-C97) 

Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, de localitzacions especificades, 
excepte de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats (C00-C75) 

Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faringe (C00-C14) 

C00 Neoplàsia maligna de llavi 
C01 Neoplàsia maligna de base de la llengua 
C02 Neoplàsia maligna d’altres parts de la llengua i de parts de la llengua no 

especificades 
C03 Neoplàsia maligna de geniva 
C04 Neoplàsia maligna de sòl de la boca 
C05 Neoplàsia maligna de paladar 
C06 Neoplàsia maligna d’altres parts de la boca i de parts de la boca no 

especificades 
C07 Neoplàsia maligna de glàndula paròtide 
C08 Neoplàsia maligna d’altres glàndules salivals majors i de glàndules 

salivals majors no especificades 
C09 Neoplàsia maligna d’amígdala 
C10 Neoplàsia maligna d’orofaringe 
C11 Neoplàsia maligna de rinofaringe 
C12 Neoplàsia maligna de si piriforme 
C13 Neoplàsia maligna d’hipofaringe 
C14 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal 

definides de llavi, cavitat oral i faringe 
Neoplàsies malignes d’òrgans digestius (C15-C26) 

C15 Neoplàsia maligna d’esòfag 
C16 Neoplàsia maligna d’estómac 
C17 Neoplàsia maligna d’intestí prim 
C18 Neoplàsia maligna de còlon 
C19 Neoplàsia maligna d’unió rectosigmoide 
C20 Neoplàsia maligna de recte 
C21 Neoplàsia maligna d’anus i conducte anal 
C22 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics 
C23 Neoplàsia maligna de vesícula biliar 
C24 Neoplàsia maligna d’altres parts de les vies biliars i de parts de la vies 

biliars no especificades 
C25 Neoplàsia maligna de pàncrees 
C26 Neoplàsia maligna d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius mal 

definits 
Neoplàsies malignes d’òrgans respiratoris i intratoràcics (C30-C39) 

C30 Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana 
C31 Neoplàsia maligna de sins accessoris 
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C32 Neoplàsia maligna de laringe 
C33 Neoplàsia maligna de tràquea 
C34 Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó 
C37 Neoplàsia maligna de tim 
C38 Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura 
C39 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal 

definides de l’aparell respiratori i els òrgans intratoràcics 
Neoplàsies malignes d’os i cartílag articular (C40-C41) 

C40 Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular de les extremitats 
C41 Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular d’altres localitzacions i de 

localitzacions no especificades 
Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell (C43-C44) 

C43 Melanoma maligne de pell 
C44 Altres neoplàsies malignes de pell 
Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials (C45-C49) 

C45 Mesotelioma 
C46 Sarcoma de Kaposi 
C47 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom 
C48 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu 
C49 Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius 
Neoplàsia maligna de mama (C50) 

C50 Neoplàsia maligna de mama 
Neoplàsies malignes d’òrgans genitals femenins (C51-C58) 

C51 Neoplàsia maligna de vulva 
C52 Neoplàsia maligna de vagina 
C53 Neoplàsia maligna de coll uterí 
C54 Neoplàsia maligna de cos uterí 
C55 Neoplàsia maligna d’úter, part no especificada 
C56 Neoplàsia maligna d’ovari 
C57 Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals 

femenins no especificats 
C58 Neoplàsia maligna de placenta 
Neoplàsies malignes d’òrgans genitals femenins (C60-C63) 

C60 Neoplàsia maligna de penis 
C61 Neoplàsia maligna de pròstata 
C62 Neoplàsia maligna de testicle 
C63 Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals masculins i d’òrgans genitals 

masculins no especificats 
Neoplàsies malignes d’òrgans digestius (C64-C68) 

C64 Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal 
C65 Neoplàsia maligna de pelvis renal 
C66 Neoplàsia maligna d’urèter 
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C67 Neoplàsia maligna de bufeta urinària 
C68 Neoplàsia maligna d’altres òrgans urinaris i d’òrgans urinaris no 

especificats 
Neoplàsies malignes d’ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central (C69-
C72) 

C69 Neoplàsia maligna d’ull i annexos oculars 
C70 Neoplàsia maligna de meninge 
C71 Neoplàsia maligna d’encèfal 
C72 Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del 

sistema nerviós central 
Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules endocrines (C73-C75) 

C73 Neoplàsia maligna de glàndula tiroide 
C74 Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal 
C75 Neoplàsia maligna d’altres glàndules endocrines i estructures 

relacionades 
Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, secundàries i no especificades 
(C76-C80) 

C76 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal 
definides 

C77 Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna 
no especificada de ganglis limfàtics 

C78 Neoplàsia maligna secundària d’òrgans respiratoris i digestius 
C79 Neoplàsia maligna secundària d’altres localitzacions 
C80 Neoplàsia maligna de localització no especificada 
Neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats (C81-C96) 

C81 Malaltia de Hodgkin 
C82 Limfoma no hodgkinià fol·licular [nodular] 
C83 Limfoma no hodgkinià difús 
C84 Limfoma T perifèric i limfoma cutani de limfòcits T 
C85 Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no 

especificats 
C88 Malalties immunoproliferatives malignes 
C90 Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes 
C91 Leucèmia limfoide 
C92 Leucèmia mieloide 
C93 Leucèmia monocítica 
C94 Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular 
C95 Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular 
C96 Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits 

relacionats, i neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i 
teixits relacionats no especificades 

Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries) (C97) 

C97 Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents 
(primàries) 
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Neoplàsies in situ (D00-D09) 

D00 Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac 
D01 Carcinoma in situ d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius no 

especificats 
D02 Carcinoma in situ d’orella mitjana i aparell respiratori 
D03 Melanoma in situ 
D04 Carcinoma in situ de pell 
D05 Carcinoma in situ de mama 
D06 Carcinoma in situ de coll uterí 
D07 Carcinoma in situ d’altres òrgans genitals i d’òrgans genitals no 

especificats 
D09 Carcinoma in situ d’altres localitzacions i de localitzacions no 

especificades 
Neoplàsies benignes (D10-D36) 

D10 Neoplàsia benigna de boca i faringe 
D11 Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors 
D12 Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal 
D13 Neoplàsia benigna d’altres parts de l’aparell digestiu i de parts de 

l’aparell digestiu mal definides 
D14 Neoplàsia benigna d’orella mitjana i aparell respiratori 
D15 Neoplàsia benigna d’altres òrgans intratoràcics i d’òrgans intratoràcics 

no especificats 
D16 Neoplàsia benigna d’os i cartílag articular 
D17 Neoplàsia lipomatosa benigna 
D18 Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització 
D19 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial 
D20 Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu 
D21 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous 
D22 Nevus melanocítics 
D23 Altres neoplàsies benignes de pell 
D24 Neoplàsia benigna de mama 
D25 Liomioma uterí 
D26 Altres neoplàsies benignes d’úter 
D27 Neoplàsia benigna d’ovari 
D28 Neoplàsia benigna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals 

femenins no especificats 
D29 Neoplàsia benigna d’òrgans genitals masculins 
D30 Neoplàsia benigna d’òrgans urinaris 
D31 Neoplàsia benigna d’ull i annexos oculars 
D32 Neoplàsia benigna de meninges 
D33 Neoplàsia benigna d’encèfal i altres parts del sistema nerviós central 
D34 Neoplàsia benigna de glàndula tiroide 
D35 Neoplàsia benigna d’altres glàndules endocrines i de glàndules 

endocrines no especificades 
D36 Neoplàsia benigna d’altres localitzacions i de localitzacions no 

especificades 
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Neoplàsies de comportament incert o desconegut (D37-D48) 

D37 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans 
digestius 

D38 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’orella mitjana i 
d’òrgans respiratoris i intratoràcics 

D39 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals 
femenins 

D40 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals 
masculins 

D41 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans urinaris 
D42 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges 
D43 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’encèfal i sistema 

nerviós central 
D44 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines 
D45 Policitèmia vera 
D46 Síndromes mielodisplàstiques 
D47 Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic 

i hematopoètic i teixits relacionats 
D48 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’altres localitzacions i 

de localitzacions no especificades 

Capítol III 
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i 
determinats trastorns que afecten el mecanisme immu nitari 
(D50-D89) 

Anèmies nutricionals (D50-D53) 

D50 Anèmia ferropènica 
D51 Anèmia per carència de vitamina B12 
D52 Anèmia per carència de folats 
D53 Altres anèmies nutricionals 
Anèmies hemolítiques (D55-D59) 

D55 Anèmia causada per trastorns enzimàtics 
D56 Talassèmia 
D57 Trastorns de cèl·lules falciformes 
D58 Altres anèmies hemolítiques hereditàries 
D59 Anèmia hemolítica adquirida 
Anèmies aplàstiques i altres anèmies (D60-D64) 

D60 Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida [eritroblastopènia] 
D61 Altres anèmies aplàstiques 
D62 Anèmia posthemorràgica aguda 
D63∗ Anèmia en malalties cròniques classificades en un altre lloc 
D64 Altres anèmies 
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Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions hemorràgiques (D65-D69) 

D65 Coagulació intravascular disseminada [síndrome de desfibrinació] 
D66 Deficiència hereditària de factor VIII 
D67 Deficiència hereditària de factor IX 
D68 Altres defectes de la coagulació 
D69 Púrpura i altres afeccions hemorràgiques 
Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (D70-D77) 

D70 Agranulocitosi 
D71 Trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears 
D72 Altres trastorns dels leucòcits 
D73 Esplenopaties 
D74 Metahemoglobinèmia 
D75 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics 
D76 Determinades malalties que afecten el teixit limforeticular i el sistema 

mononuclear fagocític  
D77∗ Altres trastorns de la sang i els òrgans hematopoètics en malalties 

classificades en un altre lloc 
Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D80-D89) 

D80 Immunodeficiència amb predomini de defectes d’anticossos 
D81 Immunodeficiències combinades 
D82 Immunodeficiència associada a altres defectes majors 
D83 Immunodeficiència comuna variable 
D84 Altres immunodeficiències 
D86 Sarcoïdosi 
D89 Altres trastorns que afecten el mecanisme immunitari no classificats a 

cap altre lloc 

Capítol IV 
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 
(E00-E90) 

Trastorns de la glàndula tiroide (E00-E07) 

E00 Síndrome congènita de dèficit de iode 
E01 Trastorns tiroïdals relacionats amb el dèficit de iode i afeccions 

semblants 
E02 Hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode 
E03 Altres hipotiroïdismes 
E04 Altres golls no tòxics 
E05 Tirotoxicosi [hipertiroïdisme] 
E06 Tiroïditis 
E07 Altres trastorns de la tiroide 
Diabetis mellitus (E10-E14) 

E10 Diabetis mellitus insulinodependent 
E11 Diabetis mellitus no insulinodependent 
E12 Diabetis mellitus relacionada amb la malnutrició 
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E13 Altres diabetis mellitus especificades 
E14 Diabetis mellitus no especificada 
Altres trastorns de la regulació de la glucosa i la secreció pancreàtica interna 
(E15-E16) 

E15 Coma hipoglucèmic no diabètic 
E16 Altres trastorns de la secreció pancreàtica interna 
Trastorns d’altres glàndules endocrines (E20-E35) 

E20 Hipoparatiroïdisme 
E21 Hiperparatiroïdisme i altres trastorns de la glàndula paratiroide 
E22 Hiperfunció de la hipòfisi 
E23 Hipofunció i altres trastorns de la hipòfisi 
E24 Síndrome de Cushing 
E25 Trastorns adrenogenitals 
E26 Hiperaldosteronisme 
E27 Altres trastorns de la glàndula suprarenal 
E28 Disfunció ovàrica 
E29 Disfunció testicular 
E30 Trastorns de la pubertat no classificats a cap altre lloc 
E31 Disfunció poliglandular 
E32 Malalties del tim 
E34 Altres trastorns endocrins 
E35∗ Trastorns de glàndules endocrines en malalties classificades en un altre 

lloc 
Malnutrició (E40-E46) 

E40 Kwashiorkor 
E41 Marasme nutricional 
E42 Kwashiorkor maràsmic 
E43 Malnutrició proteïnoenergètica greu no especificada 
E44 Malnutrició proteïnoenergètica de grau moderat o lleu 
E45 Retard en el desenvolupament com a conseqüència de malnutrició 

proteïnoenergètica 
E46 Malnutrició proteïnoenergètica no especificada 
Altres carències nutricionals (E50-E64) 

E50 Carència de vitamina A 
E51 Carència de tiamina 
E52 Carència de niacina [pel·lagra] 
E53 Carència d’altres vitamines de grup B 
E54 Carència d’àcid ascòrbic 
E55 Carència de vitamina D 
E56 Altres carències vitamíniques 
E58 Dèficit de calci dietètic 
E59 Dèficit de seleni dietètic 
E60 Dèficit de zinc dietètic 
E61 Carència d’altres nutrients 
E63 Altres carències nutricionals 
E64 Seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals 
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Obesitat i altres hiperalimentacions (E65-E68) 

E65 Adipositat localitzada 
E66 Obesitat 
E67 Altres hiperalimentacions 
E68 Seqüeles d’hiperalimentació 
Trastorns metabòlics (E70-E90) 

E70 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics 
E71 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada i 

trastorns del metabolisme dels àcids grassos 
E72 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids 
E73 Intolerància a la lactosa 
E74 Altres trastorns del metabolisme dels carbohidrats 
E75 Trastorns del metabolisme dels esfingolípids i altres trastorns 

d’emmagatzematge de lípids 
E76 Trastorns del metabolisme del glicosaminoglicà 
E77 Trastorns del metabolisme de les glicoproteïnes 
E78 Trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes i altres lipèmies 
E79 Trastorns del metabolisme de les purines i les pirimidines 
E80 Trastorns del metabolisme de les porfirines i la bilirubina 
E83 Trastorns del metabolisme mineral 
E84 Fibrosi quística 
E85 Amiloïdosi 
E86 Depleció de volum 
E87 Altres trastorns de l’equilibri hidroelectrolític i acidobàsic 
E88 Altres trastorns metabòlics 
E89 Trastorns metabòlics i endocrins postoperatoris no classificats a cap altre 

lloc 
E90∗ Trastorns nutricionals i metabòlics en malalties classificades en un altre 

lloc 

Capítol V 
Trastorns mentals i del comportament 
(F00-F99) 

Trastorns mentals orgànics, incloent els simptomàtics (F00-F09) 

F00∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer 
F01 Demència vascular 
F02∗ Demència en altres malalties classificades en un altre lloc 
F03 Demència no especificada 
F04 Síndrome amnèsica orgànica, no induïda per alcohol ni altres substàncies 

psicoactives 
F05 Delírium, no induït per alcohol ni altres substàncies psicoactives 
F06 Altres trastorns mentals provocats per lesió i disfunció encefàliques i per 

malaltia física 
F07 Trastorns de la personalitat i el comportament provocats per malaltia, 

lesió i disfunció encefàliques 
F09 Trastorn mental orgànic o simptomàtic no especificat 
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Trastorns mentals i del comportament causats per l'ús de substàncies 
psicoactives (F10-F19) 

F10 Trastorns mentals i trastorns del comportament causats per l'ús d'alcohol 
F11 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús d’opioides 
F12 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de cannabinoides 
F13 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de sedants i 

hipnòtics 
F14 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de cocaïna 
F15 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús d’estimulants, 

incloent la cafeïna 
F16 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús d’al·lucinògens 
F17 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de tabac 
F18 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de dissolvents 

volàtils 
F19 Trastorns mentals i trastorns del comportament per ús de múltiples 

fàrmacs, drogues i altres substàncies psicoactives 
Esquizofrènia, trastorn esquizotípic i trastorns delirants (F20-F29) 

F20 Esquizofrènia 
F21 Trastorn esquizotípic 
F22 Trastorns delirants persistents 
F23 Trastorns psicòtics aguts i transitoris 
F24 Trastorn delirant induït 
F25 Trastorns esquizoafectius 
F28 Altres trastorns psicòtics no orgànics 
F29 Psicosi no orgànica no especificada 
Trastorns de l'estat d'ànim [afectius] (F30-F39) 

F30 Episodi maníac 
F31 Trastorn afectiu bipolar 
F32 Episodi depressiu 
F33 Trastorn depressiu recurrent 
F34 Trastorns de l’estat d’ànim [afectius] persistents 
F38 Altres trastorns de l’estat d’ànim [afectius] 
F39 Trastorn de l’estat d’ànim [afectiu] no especificat 
Trastorns neuròtics, somatomorfs i relacionats amb l’estrès (F40-F48) 

F40 Trastorns d’ansietat fòbica 
F41 Altres trastorns d’ansietat 
F42 Trastorn obsessivocompulsiu 
F43 Reacció a l’estrès greu i trastorns d’adaptació 
F44 Trastorns dissociatius [de conversió] 
F45 Trastorns somatomorfs 
F48 Altres trastorns neuròtics 
Síndromes del comportament associades a alteracions fisiològiques i factors 
físics (F50-F59) 

F50 Trastorns de la conducta alimentària 
F51 Trastorns no orgànics del son 
F52 Disfunció sexual no causada per trastorn o malaltia orgànics 
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F53 Trastorns mentals i trastorns del comportament associats al puerperi no 
classificats a cap altre lloc 

F54 Factors psicològics i factors del comportament associats a trastorns o 
malalties classificats en un altre lloc 

F55 Abús de substàncies que no produeixen dependència 
F59 Síndromes de comportament no especificades associades a alteracions 

fisiològiques i factors físics 
Trastorns de la personalitat i el comportament en l’adult (F60-F69) 

F60 Trastorns de la personalitat especificats 
F61 Trastorns de la personalitat mixtos i altres trastorns de la personalitat 
F62 Canvis de personalitat duradors no atribuïbles a dany i malaltia 

encefàlics 
F63 Trastorns dels hàbits i del control dels impulsos 
F64 Trastorns d’identitat de gènere 
F65 Trastorns de preferència sexual 
F66 Trastorns psicològics i trastorns del comportament associats a 

desenvolupament i orientació sexuals 
F68 Altres trastorns de la personalitat i el comportament en l’adult 
F69 Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament en l’adult 
Retard mental (F70-F79) 

F70 Retard mental lleu 
F71 Retard mental moderat 
F72 Retard mental greu 
F73 Retard mental profund 
F78 Altres retards mentals 
F79 Retard mental no especificat 
Trastorns de desenvolupament psicològic (F80-F89) 

F80 Trastorns especificats del desenvolupament de la parla i el llenguatge 
F81 Trastorns específics del desenvolupament de les habilitats escolars 
F82 Trastorn especificat del desenvolupament de la funció motora 
F83 Trastorns especificats mixtos del desenvolupament 
F84 Trastorns generalitzats del desenvolupament 
F88 Altres trastorns de desenvolupament psicològic 
F89 Trastorn no especificat de desenvolupament psicològic 
Trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la 
infància i l’adolescència (F90-F98) 

F90 Trastorns hipercinètics 
F91 Trastorns de conducta 
F92 Trastorns mixtos de conducta i de les emocions 
F93 Trastorns emocionals amb inici especificat en la infància 
F94 Trastorns de funcionament social amb inici especificat en la infància i 

l’adolescència 
F95 Trastorns de tics 
F98 Altres trastorns emocionals i del comportament que habitualment 

ocorren en la infància i l’adolescència 
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Trastorn mental no especificat (F99) 

F99 Trastorn mental no especificat 

Capítol VI 
Malalties del sistema nerviós 
(G00-G99) 

Malalties inflamatòries del sistema nerviós central (G00-G09) 

G00 Meningitis bacteriana no classificada a cap altre lloc 
G01∗ Meningitis en malalties bacterianes classificades en un altre lloc 
G02∗ Meningitis en altres malalties infeccioses i parasitàries classificades en 

un altre lloc 
G03 Meningitis provocada per altres causes i per causes no especificades 
G04 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis 
G05∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalties classificades en un 

altre lloc 
G06 Abscés i granuloma intracranials i intraraquidis 
G07∗ Abscés i granuloma intracranials i intraraquidis en malalties classificades 

en un altre lloc 
G08 Flebitis i tromboflebitis intracranials i intraraquídies 
G09 Seqüeles de malalties inflamatòries del sistema nerviós central 
Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central (G10-
G13) 

G10 Malaltia de Huntington 
G11 Atàxia hereditària 
G12 Atròfia muscular espinal i síndromes relacionades 
G13∗ Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central 

en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns extrapiramidals i de moviment (G20-G26) 

G20 Malaltia de Parkinson 
G21 Parkinsonisme secundari 
G22∗ Parkinsonisme en malalties classificades en un altre lloc 
G23 Altres malalties degeneratives dels ganglis basals 
G24 Distonia 
G25 Altres trastorns extrapiramidals i de moviment 
G26∗ Trastorns extrapiramidals i de moviment en malalties classificades en un 

altre lloc 
Altres malalties degeneratives del sistema nerviós (G30-G32) 

G30 Malaltia d’Alzheimer 
G31 Altres malalties degeneratives del sistema nerviós no classificades a cap 

altre lloc 
G32∗ Altres trastorns degeneratius del sistema nerviós en malalties 

classificades en un altre lloc 
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Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (G35-G37) 

G35 Esclerosi múltiple 
G36 Altres tipus de desmielinització disseminada aguda 
G37 Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central 
Trastorns episòdics i paroxismals (G40-G47) 

G40 Epilèpsia 
G41 Estat epilèptic 
G43 Migranya 
G44 Altres síndromes amb cefalàlgia 
G45 Atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades 
G46∗ Síndromes vasculars de l’encèfal en malalties cerebrovasculars 
G47 Trastorns del son 
Trastorns dels nervis, les arrels i els plexes nerviosos (G50-G59) 

G50 Trastorns del nervi trigemin 
G51 Trastorns del nervi facial 
G52 Trastorns d’altres nervis cranials 
G53∗ Trastorns del nervi cranial en malalties classificades en un altre lloc 
G54 Trastorns de les arrels i els plexes nerviosos 
G55∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos en malalties 

classificades en un altre lloc 
G56 Mononeuropaties de l’extremitat superior 
G57 Mononeuropaties de l’extremitat inferior 
G58 Altres mononeuropaties 
G59∗ Mononeuropatia en malalties classificades en un altre lloc 
Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric (G60-G64) 

G60 Neuropatia hereditària i idiopàtica 
G61 Polineuropatia inflamatòria 
G62 Altres polineuropaties 
G63∗ Polineuropatia en malalties classificades en un altre lloc 
G64 Altres trastorns del sistema nerviós perifèric 
Malalties de la unió mioneural i els músculs (G70-G73) 

G70 Miastènia greu i altres trastorns mioneurals 
G71 Trastorns primaris dels músculs 
G72 Altres miopaties 
G73∗ Trastorns de la unió mioneural i els músculs en malalties classificades en 

un altre lloc 
Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques (G80-G83) 

G80 Paràlisi cerebral 
G81 Hemiplegia 
G82 Paraplegia i quadriplegia 
G83 Altres síndromes paralítiques 
Altres trastorns del sistema nerviós (G90-G99) 

G90 Trastorns del sistema nerviós autònom 
G91 Hidrocefàlia 
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G92 Encefalopatia tòxica 
G93 Altres trastorns de l’encèfal 
G94∗ Altres trastorns de l’encèfal en malalties classificades en un altre lloc 
G95 Altres malalties de la medul·la espinal 
G96 Altres trastorns del sistema nerviós central 
G97 Trastorns del sistema nerviós després d’una intervenció quirúrgica no 

classificats a cap altre lloc 
G98 Altres trastorns del sistema nerviós no classificats a cap altre lloc 
G99∗ Altres trastorns del sistema nerviós en malalties classificades en un altre 

lloc 

Capítol VII 
Malalties de l’ull i els annexos 
(H00-H59) 

Trastorns de la parpella, l’aparell lacrimal i l’òr bita (H00-H06) 

H00 Mussol i calazi 
H01 Altres tipus d’inflamació de la parpella 
H02 Altres trastorns de la parpella 
H03∗ Trastorns de la parpella en malalties classificades en un altre lloc 
H04 Trastorns de l’aparell lacrimal 
H05 Trastorns de l’òrbita 
H06∗ Trastorns de l’aparell lacrimal i l’òrbita en malalties classificades en un 

altre lloc 
Trastorns de la conjuntiva (H10-H13) 

H10 Conjuntivitis 
H11 Altres trastorns de la conjuntiva 
H13∗ Trastorns de la conjuntiva en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns de l’escleròtica, la còrnia, l’iris i el cos ciliar (H15-H22) 

H15 Trastorns de l’escleròtica 
H16 Queratitis 
H17 Cicatrius i opacitats corneals 
H18 Altres trastorns de la còrnia 
H19∗ Trastorns de l’escleròtica i la còrnia en malalties classificades en un altre 

lloc 
H20 Iridociclitis 
H21 Altres trastorns de l’iris i el cos ciliar 
H22∗ Trastorns de l’iris i el cos ciliar en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns del cristal·lí (H25-H28) 

H25 Cataracta senil 
H26 Altres cataractes 
H27 Altres trastorns del cristal·lí 
H28∗ Cataracta i altres trastorns del cristal·lí en malalties classificades en un 

altre lloc 
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Trastorns de la coroide i la retina (H30-H36) 

H30 Inflamació corioretinal 
H31 Altres trastorns de la coroide 
H32∗ Trastorns corioretinals en malalties classificades en un altre lloc 
H33 Despreniments i ruptures de la retina 
H34 Oclusions vasculars de la retina 
H35 Altres trastorns de la retina 
H36∗ Trastorns de la retina en malalties classificades en un altre lloc 
Glaucoma (H40-H42) 

H40 Glaucoma 
H42∗ Glaucoma en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns del cos vitri i el globus ocular (H43-H45) 

H43 Trastorns del cos vitri 
H44 Trastorns del globus ocular 
H45∗ Trastorns del cos vitri i el globus ocular en malalties classificades en un 

altre lloc 
Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques (H46-H48) 

H46 Neuritis òptica 
H47 Altres trastorns del nervi òptic [segon parell cranial] i les vies òptiques 
H48∗ Trastorns del nervi òptic [segon parell cranial] i les vies òptiques en 

malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, l’acomodació i la 
refracció (H49-H52) 

H49 Estrabisme paralític 
H50 Altres tipus d’estrabisme 
H51 Altres trastorns de la mobilitat binocular 
H52 Trastorns de la refracció i l’acomodació 
Alteracions visuals i ceguesa (H53-H54) 

H53 Alteracions visuals 
H54 Ceguesa i visió disminuïda 
Altres trastorns de l’ull i els annexos (H55-H59) 

H55 Nistagme i altres moviments oculars irregulars 
H57 Altres trastorns de l’ull i els annexos 
H58∗ Altres trastorns de l’ull i els annexos en malalties classificades en un 

altre lloc 
H59 Trastorns de l’ull i els annexos després d’una intervenció quirúrgica no 

classificats a cap altre lloc 
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Capítol VIII 
Malalties de l’orella i l’apòfisi mastoide 
(H60-H95) 

Malalties de l’orella externa (H60-H62) 

H60 Otitis externa 
H61 Altres trastorns de l’orella externa 
H62∗ Trastorns de l’orella externa en malalties classificades en un altre lloc 
Malalties de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide (H65-H75) 

H65 Otitis mitjana no supurativa 
H66 Otitis mitjana supurativa i no especificada 
H67∗ Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc 
H68 Salpingitis i obstrucció de la trompa d’Eustaqui 
H69 Altres trastorns de la trompa d’Eustaqui 
H70 Mastoïditis i afeccions relacionades 
H71 Colesteatoma de l’orella mitjana 
H72 Perforació de la membrana timpànica 
H73 Altres trastorns de la membrana timpànica 
H74 Altres trastorns de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 
H75∗ Altres trastorns de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide en malalties 

classificades en un altre lloc 
Malalties de l’orella interna (H80-H83) 

H80 Otosclerosi 
H81 Trastorns de la funció vestibular 
H82∗ Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc 
H83 Altres malalties de l’orella interna 
Altres trastorns de l’orella (H90-H95) 

H90 Hipoacúsia conductiva i neurosensorial 
H91 Altres hipoacúsies 
H92 Otàlgia i vessament de l’orella 
H93 Altres trastorns de l’orella no classificats a cap altre lloc 
H94∗ Altres trastorns de l’orella en malalties classificades en un altre lloc 
H95 Trastorns postoperatoris de l’orella i l’apòfisi mastoide no classificats a 

cap altre lloc 

Capítol IX 
Malalties de l’aparell circulatori 
(I00-I99) 

Febre reumàtica aguda (I00-I02) 

I00 Febre reumàtica sense menció d’afectació cardíaca 
I01 Febre reumàtica amb afectació cardíaca 
I02 Corea reumàtica 
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Cardiopaties reumàtiques cròniques (I05-I09) 

I05 Valvulopaties mitrals reumàtiques 
I06 Valvulopaties aòrtiques reumàtiques 
I07 Valvulopaties tricuspídiques reumàtiques 
I08 Valvulopaties múltiples 
I09 Altres cardiopaties reumàtiques 
Malalties hipertensives (I10-I15) 

I10 Hipertensió (primària) essencial 
I11 Cardiopatia hipertensiva 
I12 Malaltia renal hipertensiva 
I13 Cardiopatia i malaltia renal hipertensives 
I15 Hipertensió secundària 
Cardiopaties isquèmiques (I20-I25) 

I20 Angina de pit 
I21 Infart agut de miocardi 
I22 Infart de miocardi subsegüent 
I23 Determinades complicacions actuals consecutives a infart agut de 

miocardi 
I24 Altres cardiopaties isquèmiques agudes 
I25 Cardiopatia isquèmica crònica 
Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar (I26-I28) 

I26 Embòlia pulmonar 
I27 Altres malalties cardiopulmonars 
I28 Altres malalties de vasos pulmonars 
Altres formes de cardiopatia (I30-I52) 

I30 Pericarditis aguda 
I31 Altres malalties del pericardi 
I32∗ Pericarditis en malalties classificades en un altre lloc 
I33 Endocarditis aguda i subaguda 
I34 Trastorns no reumàtics de la vàlvula mitral 
I35 Trastorns no reumàtics de la vàlvula aòrtica 
I36 Trastorns no reumàtics de la vàlvula tricúspide 
I37 Trastorns de la vàlvula pulmonar 
I38 Endocarditis, vàlvula no especificada 
I39∗ Endocarditis i trastorns de la vàlvula cardíaca en malalties classificades 

en un altre lloc 
I40 Miocarditis aguda 
I41∗ Miocarditis en malalties classificades en un altre lloc 
I42 Miocardiopatia 
I43∗ Miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc 
I44 Blocatges auriculoventricular i de branca esquerra 
I45 Altres trastorns de conducció 
I46 Aturada cardíaca 
I47 Taquicàrdia paroxismal 
I48 Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars 
I49 Altres arítmies cardíaques 
I50 Insuficiència cardíaca 
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I51 Complicacions i descripcions mal definides de cardiopaties 
I52∗ Altres trastorns cardíacs en malalties classificades en un altre lloc 
Malalties cerebrovasculars (I60-I69) 

I60 Hemorràgia subaracnoïdal 
I61 Hemorràgia intracerebral 
I62 Altres hemorràgies intracranials no traumàtiques 
I63 Infart cerebral 
I64 Accident vascular cerebral no especificat com a hemorràgia o infart 
I65 Oclusió i estenosi d’artèries precerebrals sense infart cerebral 
I66 Oclusió i estenosi d’artèries cerebrals sense infart cerebral 
I67 Altres malalties cerebrovasculars 
I68∗ Trastorns cerebrovasculars en malalties classificades en un altre lloc 
I69 Seqüeles de malaltia cerebrovascular 
Malalties d’artèries, arterioles i capil·lars (I70-I79) 

I70 Aterosclerosi 
I71 Aneurisma i dissecció aòrtics 
I72 Altres aneursimes 
I73 Altres angiopaties perifèriques 
I74 Embòlia i trombosi arterials 
I77 Altres trastorns d’artèries i arterioles 
I78 Malalties dels capil·lars 
I79∗ Trastorns d’artèries, arterioles i capil·lars en malalties classificades en un 

altre lloc 
Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics no classificades a cap altre 
lloc (I80-I89) 

I80 Flebitis i tromboflebitis 
I81 Trombosi de la vena porta 
I82 Altres embòlies i trombosis venoses 
I83 Venes varicoses d’extremitats inferiors 
I84 Hemorroides 
I85 Varices esofàgiques 
I86 Venes varicoses d’altres localitzacions 
I87 Altres trastorns de les venes 
I88 Limfadenitis no especificada 
I89 Altres trastorns no infecciosos dels vasos limfàtics i els ganglis limfàtics 
Altres trastorns de l’aparell circulatori i trastor ns de l’aparell circulatori no 
especificats (I95-I99) 

I95 Hipotensió 
I97 Trastorns postoperatoris de l’aparell circulatori no classificats a cap altre 

lloc 
I98∗ Altres trastorns de l’aparell circulatori en malalties classificades en un 

altre lloc 
I99 Altres trastorns de l’aparell circulatori i trastorns de l’aparell circulatori 

no especificats 
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Capítol X 
Malalties de l'aparell respiratori 
(J00-J99) 

Infeccions agudes de les vies respiratòries altes (J00-J06) 

J00 Rinofaringitis aguda [refredat comú] 
J01 Sinusitis aguda 
J02 Faringitis aguda 
J03 Amigdalitis aguda 
J04 Laringitis i traqueïtis agudes 
J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] i epiglotitis aguda 
J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple i 

infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització no 
especificada 

Grip i pneumònia (J09-J18) 

J09 Grip causada pel virus de la grip aviària identificat 
J10 Grip causada per altres virus de la grip identificats 
J11 Grip causada per virus no identificat 
J12 Pneumònia vírica no classificada a cap altre lloc 
J13 Pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae 
J14 Pneumònia causada per Haemophilus influenzae 
J15 Pneumònia bacteriana no classificada a cap altre lloc 
J16 Pneumònia causada per altres microorganismes infecciosos no 

classificada a cap altre lloc 
J17∗ Pneumònia en malalties classificades en un altre lloc 
J18 Pneumònia provocada per un microorganisme no especificat 
Altres infeccions agudes de les vies respiratòries baixes (J20-J22) 

J20 Bronquitis aguda 
J21 Bronquiolitis aguda 
J22 Infecció aguda no especificada de les vies respiratòries baixes 
Altres malalties de les vies respiratòries altes (J30-J39) 

J30 Rinitis vasomotora i al·lèrgica 
J31 Rinitis, rinofaringitis i faringitis cròniques 
J32 Sinusitis crònica 
J33 Pòlip nasal 
J34 Altres trastorns del nas i els sins nasals 
J35 Malalties cròniques de les amígdales i les adenoides 
J36 Abscés periamigdalí 
J37 Laringitis i laringotraqueïtis cròniques 
J38 Malalties de les cordes vocals i la laringe no classificades a cap altre lloc 
J39 Altres malalties de les vies respiratòries altes 
Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes (J40-J47) 

J40 Bronquitis no especificada com a aguda o crònica 
J41 Bronquitis crònica simple i mucopurulenta 
J42 Bronquitis crònica no especificada 
J43 Emfisema 
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J44 Altres malalties pulmonars obstructives cròniques 
J45 Asma 
J46 Estat asmàtic 
J47 Bronquièctasi 
Malalties pulmonars provocades per agents externs (J60-J70) 

J60 Pneumoconiosi dels treballadors del carbó 
J61 Pneumoconiosi per asbest i altres fibres minerals 
J62 Pneumoconiosi per pols de sílice 
J63 Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques 
J64 Pneumoconiosi no especificada 
J65 Pneumoconiosi associada a tuberculosi 
J66 Malaltia de les vies respiratòries per pols orgànica especificada 
J67 Pneumonitis per hipersensibilitat per pols orgànica 
J68 Afeccions respiratòries per inhalació de substàncies químiques, gasos, 

emanacions i vapors 
J69 Pneumonitis provocada per sòlids i líquids 
J70 Afeccions respiratòries provocades per altres agents externs 
Altres malalties respiratòries que afecten principalment l'interstici pulmonar 
(J80-J84) 

J80 Síndrome del destret respiratori de l’adult 
J81 Edema pulmonar 
J82 Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc 
J84 Altres malalties pulmonars intersticials 
Afeccions supuratives i necròtiques de les vies respiratòries baixes (J85-J86) 

J85 Abscés de pulmó i mediastí 
J86 Piotòrax 
Altres malalties de la pleura (J90-J94) 

J90 Embassament pleural no classificat a cap altre lloc 
J91∗ Embassament pleural en afeccions classificades en un altre lloc 
J92 Placa pleural 
J93 Pneumotòrax 
J94 Altres afeccions de la pleura 
Altres malalties de l'aparell respiratori (J95-J99) 

J95 Trastorns respiratoris després d'una intervenció quirúrgica no classificats 
a cap altre lloc 

J96 Fallida respiratòria no classificada a cap altre lloc 
J98 Altres trastorns respiratoris 
J99∗ Trastorns respiratoris en malalties classificades en un altre lloc 
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Capítol XI 
Malalties de l'aparell digestiu 
(K00-K93) 

Malalties de la cavitat oral, les glàndules salivals i els maxil·lars (K00-K14) 

K00 Trastorns del desenvolupament i l’erupció de les dents 
K01 Dents encastades i impactades 
K02 Càries dental 
K03 Altres malalties dels teixits durs de les dents 
K04 Malalties de la polpa i els teixits periapicals 
K05 Gingivitis i malalties periodòntiques 
K06 Altres trastorns de la geniva i la vora alveolar esdentegada 
K07 Anomalies dentofacials, incloent maloclusió 
K08 Altres trastorns de les dents i les estructures de suport 
K09 Quist de la regió oral no classificat a cap altre lloc 
K10 Altres malalties dels maxil·lars 
K11 Malalties de les glàndules salivals 
K12 Estomatitis i lesions relacionades 
K13 Altres malalties del llavi i la mucosa oral 
K14 Malalties de la llengua 
Malalties de l’esòfag, l’estómac i el duodè (K20-K31) 

K20 Esofagitis 
K21 Malaltia del reflux gastroesofàgic 
K22 Altres malalties de l’esòfag 
K23∗ Trastorns de l’esòfag en malalties classificades en un altre lloc 
K25 Úlcera gàstrica 
K26 Úlcera duodenal 
K27 Úlcera pèptica de localització no especificada 
K28 Úlcera gastrojejunal 
K29 Gastritis i duodenitis 
K30 Dispèpsia 
K31 Altres malalties de l’estómac i el duodè 
Malalties de l’apèndix (K35-K38) 

K35 Apendicitis aguda 
K36 Altres apendicitis 
K37 Apendicitis no especificada 
K38 Altres malalties de l’apèndix 
Hèrnia (K40-K46) 

K40 Hèrnia inguinal 
K41 Hèrnia crural 
K42 Hèrnia umbilical 
K43 Hèrnia ventral 
K44 Hèrnia diafragmàtica 
K45 Altres hèrnies abdominals 
K46 Hèrnia abdominal no especificada 
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Enteritis i colitis no infeccioses (K50-K52) 

K50 Malaltia de Crohn [enteritis regional] 
K51 Colitis ulcerosa 
K52 Altres gastroenteritis i colitis no infeccioses 
Altres malalties dels intestins (K55-K63) 

K55 Trastorns vasculars de l’intestí 
K56 Ili paralític i obstrucció intestinal sense hèrnia 
K57 Malaltia diverticular de l'intestí 
K58 Síndrome de l’intestí irritable 
K59 Altres trastorns intestinals funcionals 
K60 Fissura i fístula de regions anal i rectal 
K61 Abscés de regions anal i rectal 
K62 Altres malalties d’anus i recte 
K63 Altres malalties de l’intestí 
Malalties de peritoneu (K65-K67) 

K65 Peritonitis 
K66 Altres trastorns del peritoneu 
K67∗ Trastorns del peritoneu en malalties infeccioses classificades en un altre 

lloc 
Malalties del fetge (K70-K77) 

K70 Hepatopatia alcohòlica 
K71 Hepatopatia tòxica 
K72 Fallida hepàtica no classificada a cap altre lloc 
K73 Hepatitis crònica no classificada a cap altre lloc 
K74 Fibrosi i cirrosi hepàtiques 
K75 Altres hepatopaties inflamatòries 
K76 Altres malalties del fetge 
K77∗ Trastorns hepàtics en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees (K80-K87) 

K80 Colelitiasi 
K81 Colecistitis 
K82 Altres malalties de la vesícula biliar 
K83 Altres malalties del tracte biliar 
K85 Pancreatitis aguda 
K86 Altres malalties del pàncrees 
K87∗ Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees en malalties 

classificades en un altre lloc 
Altres malalties de l'aparell digestiu (K90-K93) 

K90 Malabsorció intestinal 
K91 Trastorns postoperatoris de l’aparell digestiu no classificats a cap altre 

lloc 
K92 Altres malalties de l’aparell digestiu 
K93∗ Trastorns d’altres òrgans digestius en malalties classificades en un altre 

lloc 
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Capítol XII 
Malalties de la pell i el teixit subcutani 
(L00-L99) 

Infeccions de la pell i el teixit subcutani (L00-L08) 

L00 Síndrome estafilocòccica de la pell escaldada 
L01 Impetigen 
L02 Abscés, furóncol i àntrax cutanis 
L03 Cel·lulitis 
L04 Limfadenitis aguda 
L05 Quist pilonidal 
L08 Altres infeccions locals de la pell i el teixit subcutani 
Trastorns ampul·lars (L10-L14) 

L10 Pèmfig 
L11 Altres trastorns acantolítics 
L12 Pemfigoide 
L13 Altres trastorns ampul·lars 
L14∗ Trastorns ampul·lars en malalties classificades en un altre lloc 
Dermatitis i èczema (L20-L30) 

L20 Dermatitis atòpica 
L21 Dermatitis seborreica 
L22 Dermatitis dels bolquers 
L23 Dermatitis al·lèrgica de contacte 
L24 Dermatitis irritativa de contacte 
L25 Dermatitis de contacte no especificada 
L26 Dermatitis exfoliativa 
L27 Dermatitis provocada per substàncies ingerides 
L28 Liquen simple crònic i prurigen 
L29 Pruïja 
L30 Altres dermatitis 
Trastorns papuloscatosos (L40-L45) 

L40 Psoriasi 
L41 Parapsoriasi 
L42 Pitiriasi rosada 
L43 Liquen pla 
L44 Altres trastorns papuloscatosos 
L45∗ Trastorns papuloscatosos en malalties classificades en un altre lloc 
Urticària i eritema (L50-L54) 

L50 Urticària 
L51 Eritema multiforme 
L52 Eritema nodós 
L53 Altres afeccions eritematoses 
L54∗ Eritema en malalties classificades en un altre lloc 
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Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59) 

L55 Cremada solar 
L56 Altres canvis a la pell aguts provocats per radiació ultraviolada 
L57 Canvis a la pell provocats per exposició crònica a radiació no ionitzant 
L58 Radiodermatitis 
L59 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació 
Trastorns d’apèndixs cutanis (L60-L75) 

L60 Trastorns de les ungles 
L62∗ Trastorns de les ungles en malalties classificades en un altre lloc 
L63 Alopècia areata 
L64 Alopècia androgènica 
L65 Altres tipus de caiguda de cabells o pèls no cicatricial 
L66 Alopècia cicatricial [caiguda de cabells o pèls cicatricial] 
L67 Anomalies del color i la tija dels cabells i els pèls 
L68 Hipertricosi 
L70 Acne 
L71 Rosàcia 
L72 Quists fol·liculars de la pell i el teixit subcutani 
L73 Altres trastorns fol·liculars 
L74 Trastorns de les glàndules sudorípares eccrines 
L75 Trastorns de les glàndules sudorípares apocrines 
Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani (L80-L99) 

L80 Vitiligen 
L81 Altres trastorns de la pigmentació 
L82 Queratosi seborreica 
L83 Acantosi nigricant 
L84 Durícies i callositats 
L85 Altres engruiximents epidèrmics 
L86∗ Queratodèrmia en malalties classificades en un altre lloc 
L87 Trastorns de l’eliminació transepidèrmica 
L88 Piodèrmia gangrenosa 
L89 Úlcera de decúbit 
L90 Trastorns atròfics de la pell 
L91 Trastorns hipertròfics de la pell 
L92 Trastorns granulomatosos de la pell i el teixit subcutani 
L93 Lupus eritematós 
L94 Altres trastorns localitzats del teixit connectiu 
L95 Vasculitis limitada a la pell no classificada a cap altre lloc 
L97 Úlcera d’extremitat inferior no classificada a cap altre lloc 
L98 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani no classificats a cap altre 

lloc 
L99∗ Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani en malalties classificades 

en un altre lloc 
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Capítol XIII 
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit  connectiu 
(M00-M99) 

Artropaties (M00-M25) 

Artropaties infeccioses (M00-M03) 

M00 Artritis piògena 
M01∗ Infeccions directes d'articulacions en malalties infeccioses i parasitàries 

classificades en un altre lloc 
M02 Artropaties reactives 
M03∗ Artropaties postinfeccioses i reactives en malalties classificades en un 

altre lloc 
Poliartropaties inflamatòries (M05-M14) 

M05 Artritis reumatoide seropositiva 
M06 Altres artritis reumatoides 
M07∗ Artropaties psoriàsiques i enteropàtiques 
M08 Artritis juvenil 
M09∗ Artritis juvenil en malalties classificades en un altre lloc 
M10 Gota 
M11 Altres artropaties per cristalls 
M12 Altres artropaties especificades 
M13 Altres artritis 
M14∗ Artropaties en altres malalties classificades en un altre lloc 
Artrosi (M15-M19) 

M15 Poliartrosi 
M16 Coxartrosi [artrosi del maluc] 
M17 Gonartrosi [artrosi del genoll] 
M18 Artrosi d'articulació carpometacarpiana del polze 
M19 Altres artrosis 
Altres trastorns d’articulacions (M20-M25) 

M20 Deformitats adquirides dels dits de la mà i el peu 
M21 Altres deformitats adquirides de les extremitats 
M22 Trastorns de la ròtula 
M23 Desarranjament intern del genoll 
M24 Altres desarranjaments articulars especificats 
M25 Altres trastorns articulars no classificats a cap altre lloc 
Trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36) 

M30 Poliarteritis nodosa i afeccions relacionades 
M31 Altres vasculopaties necrosants 
M32 Lupus eritematós sistèmic 
M33 Dermatopolimiositis 
M34 Esclerosi sistèmica 



 

64   

M35 Altres afectacions sistèmiques del teixit connectiu 
M36∗ Trastorns sistèmics del teixit connectiu en malalties classificades en un 

altre lloc 
Dorsopaties (M40-M54) 

Dorsopaties deformants (M40-M43) 

M40 Cifosi i lordosi 
M41 Escoliosi 
M42 Osteocondrosi de la columna vertebral 
M43 Altres dorsopaties deformants 
Espondilopaties (M45-M49) 

M45 Espondilitis anquilosant 
M46 Altres espondilopaties inflamatòries 
M47 Espondilosi 
M48 Altres espondilopaties 
M49∗ Espondilopaties en malalties classificades en un altre lloc 
Altres dorsopaties (M50-M54) 

M50 Trastorns de disc cervical 
M51 Altres trastorns de disc intervertebral 
M53 Altres dorsopaties no classificades a cap altre lloc 
M54 Dorsàlgia 
Trastorns dels teixits tous (M60-M79) 

Trastorns dels músculs (M60-M63) 

M60 Miositis 
M61 Calcificació i ossificació de múscul 
M62 Altres trastorns dels músculs 
M63∗ Trastorns dels músculs en malalties classificades en un altre lloc 
Trastorns de la membrana sinovial i els tendons (M65-M68) 

M65 Sinovitis i tenosinovitis 
M66 Ruptura espontània de membrana sinovial i tendó 
M67 Altres trastorns de la membrana sinovial i els tendons 
M68∗ Trastorns la membrana sinovial i els tendons en malalties classificades 

en un altre lloc 
Altres trastorns dels teixits tous (M70-M79) 

M70 Trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió 
M71 Altres bursopaties 
M72 Trastorns fibroblàstics 
M73∗ Trastorns dels teixits tous en malalties classificades en un altre lloc 
M75 Lesions d'espatlla 
M76 Entesitis de l'extremitat inferior, excloent el peu 
M77 Altres entesitis 
M79 Altres trastorns dels teixits tous no classificats a cap altre lloc 
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Osteopaties i condropaties (M80-M94) 

Trastorns de la densitat i l'estructura òssies (M80-M85) 

M80 Osteoporosi amb fractura patològica 
M81 Osteoporosi sense fractura patològica 
M82∗ Osteoporosi en malalties classificades en un altre lloc 
M83 Osteomalàcia de l'adult 
M84 Trastorns de la continuïtat de l'os 
M85 Altres trastorns de la densitat i l'estructura òssies 
Altres osteopaties (M86-M90) 

M86 Osteomielitis 
M87 Osteonecrosi 
M88 Malaltia de Paget òssia [osteïtis deformant] 
M89 Altres trastorns ossis 
M90∗ Osteopaties en malalties classificades en un altre lloc 
Condropaties (M91-M94) 

M91 Osteocondrosi juvenil del maluc i la pelvis 
M92 Altres osteocondrosis juvenils 
M93 Altres osteocondropaties 
M94 Altres trastorns del cartílag 
Altres trastorns del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu (M95-M99) 

M95 Altres deformitats adquirides del sistema musculoesquelètic i el teixit 
connectiu 

M96 Trastorns musculoesquelètics posteriors a un procediment no classificats 
a cap altre lloc 

M99 Lesions biomecàniques no classificades a cap altre lloc 

Capítol XIV 
Malalties de l'aparell genitourinari 
(N00-N99) 

Glomerulopaties (N00-N08) 

N00 Síndrome nefrítica aguda 
N01 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva 
N02 Hematúria recurrent i persistent 
N03 Síndrome nefrítica crònica 
N04 Síndrome nefròtica 
N05 Síndrome nefrítica no especificada 
N06 Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica especificada 
N07 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc 
N08∗ Trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc 
Nefropaties tubulointersticials (N10-N16) 

N10 Nefritis tubulointersticial aguda 
N11 Nefritis tubulointersticial crònica 
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N12 Nefritis tubulointersticial no especificada com a aguda o crònica 
N13 Uropatia obstructiva i per reflux 
N14 Afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes per drogues i metalls 

pesants 
N15 Altres nefropaties tubulointersticials 
N16∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties classificades en un altre 

lloc 
Fallida renal (N17-N19) 

N17 Fallida renal aguda 
N18 Fallida renal crònica 
N19 Fallida renal no especificada 
Urolitiasi (N20-N23) 

N20 Càlcul renal i ureteral 
N21 Càlcul de les vies urinàries inferiors 
N22∗ Càlcul del tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc 
N23 Còlic renal no especificat 
Altres trastorns del ronyó i l’urèter (N25-N29) 

N25 Trastorns a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada 
N26 Nefrosclerosi no especificada 
N27 Ronyó petit per causa desconeguda 
N28 Altres trastorns del ronyó i l'urèter no classificats a cap altre lloc 
N29∗ Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malalties classificades en un altre 

lloc 
Altres malalties de l'aparell urinari (N30-N39) 

N30 Cistitis 
N31 Disfunció neuromuscular de la bufeta urinària no classificada a cap altre 

lloc 
N32 Altres trastorns de la bufeta urinària 
N33∗ Trastorns de la bufeta urinària en malalties classificades en un altre lloc 
N34 Uretritis i síndrome uretral 
N35 Estenosi uretral 
N36 Altres trastorns de la uretra 
N37∗ Trastorns de la uretra en malalties classificades en un altre lloc 
N39 Altres trastorns de l’aparell urinari 
Malalties dels òrgans genitals masculins (N40-N51) 

N40 Hiperplàsia prostàtica 
N41 Malalties inflamatòries de la pròstata 
N42 Altres trastorns de la pròstata 
N43 Hidrocele i espermatocele 
N44 Torsió testicular 
N45 Orquitis i epididimitis 
N46 Infertilitat masculina 
N47 Prepuci redundant, fimosi i parafimosi 
N48 Altres trastorns del penis 
N49 Trastorns inflamatoris dels òrgans genitals masculins no classificats a 

cap altre lloc 
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N50 Altres trastorns dels òrgans genitals masculins 
N51∗ Trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties classificades en un 

altre lloc 
Trastorns mamaris (N60-N64) 

N60 Displàsia mamària benigna 
N61 Trastorns inflamatoris mamaris 
N62 Hipertròfia mamària 
N63 Bony en mama no especificat 
N64 Altres trastorns mamaris 
Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins (N70-N77) 

N70 Salpingitis i ooforitis 
N71 Malaltia inflamatòria uterina, excepte del coll uterí 
N72 Malaltia inflamatòria del coll uterí 
N73 Altres malalties inflamatòries pelvianes femenines 
N74∗ Trastorns inflamatoris pelvians femenins en malalties classificades en un 

altre lloc 
N75 Malalties de la glàndula de Bartholin 
N76 Altres inflamacions de la vagina i la vulva 
N77∗ Inflamació i ulceració vulvovaginals en malalties classificades en un 

altre lloc 
Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení (N80-N98) 

N80 Endometriosi 
N81 Prolapse genital femení 
N82 Fístules que afecten el tracte genital femení 
N83 Trastorns no inflamatoris de l’ovari, la trompa de Fal·lopi i el lligament 

ample 
N84 Pòlip del tracte genital femení 
N85 Altres trastorns no inflamatoris de l'úter, excepte del coll uterí 
N86 Erosió i ectropi del coll uterí 
N87 Displàsia del coll uterí 
N88 Altres trastorns no inflamatoris del coll uterí 
N89 Altres trastorns no inflamatoris de la vagina 
N90 Altres trastorns no inflamatoris de la vulva i el perineu 
N91 Menstruació absent, escassa i infreqüent 
N92 Menstruació excessiva, freqüent i irregular 
N93 Altres hemorràgies uterines i vaginals anòmales 
N94 Dolor i altres afeccions associats als òrgans genitals femenins i el cicle 

menstrual 
N95 Trastorns menopàusics i altres trastorns perimenopàusics 
N96 Avortadora habitual 
N97 Infertilitat femenina 
N98 Complicacions associades a la reproducció assistida 
Altres trastorns de l'aparell genitourinari (N99) 

N99 Trastorns de l’aparell genitourinari posteriors a un procediment no 
classificats a cap altre lloc 
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Capítol XV 
Embaràs, part i puerperi 
(O00−−−−O99) 

Embaràs amb resultat abortiu (O00-O08) 

O00 Embaràs ectòpic 
O01 Mola hidatiforme 
O02 Altres productes anòmals de concepció 
O03 Avortament espontani 
O04 Avortament provocat mèdic 
O05 Altres avortaments 
O06 Avortament no especificat 
O07 Temptativa fallida d’avortament 
O08 Complicacions consecutives a avortament i embaràs ectòpic i embaràs 

molar 
Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en l’embaràs, el part i el puerperi 
(O10-O16) 

O10 Hipertensió preexistent que complica l’embaràs, el part i el puerperi 
O11 Trastorn hipertensiu preexistent amb proteïnúria superposada 
O12 Edema i proteïnúria gestacionals [induïts per l’embaràs] sense 

hipertensió 
O13 Hipertensió gestacional [induïda per l’embaràs] sense proteïnúria 

significativa 
O14 Hipertensió gestacional [induïda per l’embaràs] amb proteïnúria 

significativa 
O15 Eclàmpsia 
O16 Hipertensió materna no especificada 
Altres trastorns materns relacionats sobretot amb l’embaràs (O20-O29) 

O20 Hemorràgia al començament de l’embaràs 
O21 Vòmits excessius en l’embaràs 
O22 Complicacions venoses en l’embaràs 
O23 Infeccions del tracte genitourinari en l’embaràs 
O24 Diabetis mellitus en l’embaràs 
O25 Malnutrició en l’embaràs 
O26 Assistència materna per altres afeccions relacionades sobretot amb 

l’embaràs 
O28 Resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare 
O29 Complicacions de l’anestèsia durant l’embaràs 
Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles 
problemes en el part (O30-O48) 

O30 Gestació múltiple 
O31 Complicacions específiques de la gestació múltiple 
O32 Assistència materna per presentació anòmala del fetus coneguda o 

sospitada 
O33 Assistència materna per desproporció coneguda o sospitada 
O34 Assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians coneguda o 

sospitada 
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O35 Assistència materna per anomalia fetal i dany fetal coneguts o sospitats 
O36 Assistència materna per altres problemes fetals coneguts o sospitats 
O40 Polihidramni 
O41 Altres trastorns del líquid àmnic i les membranes 
O42 Ruptura prematura de les membranes 
O43 Trastorns de la placenta 
O44 Placenta prèvia 
O45 Separació prematura de placenta [abrupció de placenta] 
O46 Hemorràgia prepart no classificada a cap altre lloc 
O47 Part fals 
O48 Embaràs prolongat 
Complicacions del treball de part i el part (O60-O75) 

O60 Treball de part preterme 
O61 Inducció fallida del treball de part 
O62 Anomalies de les contraccions uterines 
O63 Part prolongat 
O64 Obstrucció del part provocada per situació i presentació anòmales del 

fetus 
O65 Obstrucció del part provocada per anomalia pelviana materna 
O66 Altres obstruccions del part 
O67 Treball de part i part complicats per hemorràgia intrapart no classificats 

a cap altre lloc 
O68 Treball de part i part complicats per sofriment fetal [destret] 
O69 Treball de part i part complicats per complicacions del cordó umbilical 
O70 Laceració perineal durant el part 
O71 Altres traumatismes obstètrics 
O72 Hemorràgia postpart 
O73 Retenció de placenta i membranes sense hemorràgia 
O74 Complicacions de l’anestèsia durant el treball de part i el part 
O75 Altres complicacions durant el treball de part i el part no classificades a 

cap altre lloc 
Part (O80-O84) 

O80 Part espontani d'un únic nadó 
O81 Part únic mitjançant fòrceps i extractor de ventosa 
O82 Part únic per cesària 
O83 Altres parts assistits d’un únic nadó 
O84 Part múltiple 
Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi (O85-O92) 

O85 Sèpsia puerperal 
O86 Altres infeccions puerperals 
O87 Complicacions venoses en el puerperi 
O88 Embòlia obstètrica 
O89 Complicacions de l’anestèsia durant el puerperi 
O90 Complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc 
O91 Infeccions de la mama associades al part 
O92 Altres trastorns mamaris i de la lactació associats al part 
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Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc (O94-O99) 

O94 Seqüeles de complicació de l’embaràs, el part i el puerperi 
O95 Mort de gestant per causa no especificada 
O96 Mort per qualsevol causa obstètrica que ocorre després de 42 dies i abans 

d’un any després del part 
O97 Mort per seqüeles de causes obstètriques directes 
O98 Malalties infeccioses i parasitàries maternes classificables en un altre 

lloc però que compliquen l’embaràs, el part i el puerperi 
O99 Altres malalties classificables en un altre lloc que compliquen l’embaràs, 

el part i el puerperi 

Capítol XVI 
Determinades afeccions originades en el període per inatal 
(P00-P96) 

Fetus i nadó afectats per factors materns i complicacions de l'embaràs, el treball 
de part i el part 

P00 Fetus i nadó afectats per afeccions maternes que poden no estar 
relacionades amb l’embaràs en curs 

P01 Fetus i nadó afectats per complicacions maternes de l’embaràs 
P02 Fetus i nadó afectats per complicacions de placenta, cordó umbilical i 

membranes 
P03 Fetus i nadó afectats per altres complicacions del treball de part i el part 
P04 Fetus i nadó afectats per influències nocives transmeses a través de la 

placenta o de la llet materna 
Trastorns relacionats amb la durada de la gestació i el creixement fetal (P05-
P08) 

P05 Creixement fetal lent i malnutrició fetal 
P07 Trastorns relacionats amb gestació curta i pes baix en néixer no 

classificats a cap altre lloc 
P08 Trastorns relacionats amb la prolongació de la gestació i l’excés de pes 

en néixer 
Traumatisme en el naixement(P10-P15) 

P10 Laceració i hemorràgia intracranials provocades per lesió durant el part 
P11 Altres lesions del sistema nerviós central durant el part 
P12 Lesió del cuir cabellut durant el part 
P13 Lesió de l’esquelet durant el part 
P14 Lesió del sistema nerviós perifèric 
P15 Altres lesions durant el part 
Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període perinatal (P20-
P29) 

P20 Hipòxia intrauterina 
P21 Asfíxia durant el part 
P22 Destret respiratori del nadó 
P23 Pneumònia congènita 
P24 Síndromes d’aspiració neonatal 
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P25 Emfisema intersticial i afeccions relacionades originades durant el 
període perinatal 

P26 Hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal 
P27 Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal 
P28 Altres afeccions respiratòries originades en el període perinatal 
P29 Trastorns cardiovasculars originats en el període perinatal 
Infeccions específiques del període perinatal (P35-P39) 

P35 Malalties víriques congènites 
P36 Sèpsia bacteriana del nadó 
P37 Altres malalties infeccioses i parasitàries congènites 
P38 Omfalitis del nadó amb hemorràgia lleu o sense 
P39 Altres infeccions específiques del període perinatal 
Trastorns hemorràgics i hematològics del fetus i el nadó (P50-P61) 

P50 Pèrdua de sang fetal 
P51 Hemorràgia umbilical del nadó 
P52 Hemorràgia intracranial no traumàtica del fetus i el nadó 
P53 Malaltia hemorràgica del fetus i el nadó 
P54 Altres hemorràgies neonatals 
P55 Malaltia hemolítica del fetus i el nadó 
P56 Hidrop fetal provocat per malaltia hemolítica 
P57 Kernicterus 
P58 Icterícia neonatal provocada per altres tipus d’hemòlisi excessiva 
P59 Icterícia neonatal per altres causes i per causes no especificades 
P60 Coagulació intravascular disseminada del fetus i el nadó 
P61 Altres tipus de trastorns hematològics perinatals 
Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del fetus i del nadó (P70-
P74) 

P70 Trastorns transitoris del metabolisme dels carbohidrats específics del 
fetus i del nadó 

P71 Trastorns neonatals transitoris del metabolisme del calci i el magnesi 
P72 Altres trastorns endocrins neonatals transitoris 
P74 Altres alteracions electrolítiques i metabòliques neonatals transitòries 
Trastorns de l’aparell digestiu del fetus i el nadó (P75-P78) 

P75∗ Ili meconial 
P76 Altres tipus d’obstrucció intestinal del nadó 
P77 Enterocolitis necrosant del fetus i el nadó 
P78 Altres trastorns perinatals de l’aparell digestiu 
Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació de la temperatura en el 
fetus i el nadó (P80-P83) 

P80 Hipotèrmia del nadó 
P81 Altres alteracions de la regulació de la temperatura en el nadó 
P83 Altres afeccions del tegument específiques del fetus i el nadó 
Altres trastorns originats en el període perinatal (P90-P96) 

P90 Convulsions del nadó 
P91 Altres alteracions de l’estat cerebral del nadó 
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P92 Problemes d’alimentació que afecten el nadó 
P93 Reaccions i intoxicacions provocades per fàrmacs administrats al fetus i 

el nadó 
P94 Trastorns del to muscular del nadó 
P95 Mort fetal per causa no especificada 
P96 Altres afeccions originades en el període perinatal 

Capítol XVII 
Malformacions congènites, deformitats congènites i 
anomalies cromosòmiques congènites(Q00-Q99)  

Malformacions congènites del sistema nerviós (Q00-Q07) 

Q00 Anencefàlia i malformacions similars 
Q01 Encefalocele 
Q02 Microcefàlia 
Q03 Hidrocefàlia congènita 
Q04 Altres malformacions congènites del cervell 
Q05 Espina bífida 
Q06 Altres malformacions congènites de la medul·la espinal 
Q07 Altres malformacions congènites del sistema nerviós 
Malformacions congènites de l’ull, l’orella, la cara i el coll (Q10-Q18) 

Q10 Malformacions congènites de la parpella, l’aparell lacrimal i l’òrbita 
Q11 Anoftàlmia, microftàlmia i macroftàlmia 
Q12 Malformacions congènites del cristal·lí 
Q13 Malformacions congènites del segment anterior de l’ull 
Q14 Malformacions congènites del segment posterior de l’ull 
Q15 Altres malformacions congènites de l’ull 
Q16 Malformacions congènites de l’orella que deterioren l’audició 
Q17 Altres malformacions congènites de l’orella 
Q18 Altres malformacions congènites de la cara i el coll 
Malformacions congènites de l’aparell circulatori (Q20-Q28) 

Q20 Malformacions congènites de les cambres cardíaques i les connexions de 
les cambres cardíaques 

Q21 Malformacions congènites dels septes cardíacs 
Q22 Malformacions congènites de les vàlvules pulmonar i tricúspide 
Q23 Malformacions congènites de les vàlvules aòrtica i mitral 
Q24 Altres malformacions congènites del cor 
Q25 Malformacions congènites de les grans artèries 
Q26 Malformacions congènites de les grans venes 
Q27 Altres malformacions congènites del sistema vascular perifèric 
Q28 Altres malformacions congènites de l’aparell circulatori 
Malformacions congènites de l’aparell circulatori (Q30-Q34) 

Q30 Malformacions congènites del nas 
Q31 Malformacions congènites de la laringe 
Q32 Malformacions congènites de la tràquea i els bronquis 
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Q33 Malformacions congènites del pulmó 
Q34 Altres malformacions congènites de l’aparell respiratori 
Llavi fes i paladar fes (Q35-Q37) 

Q35 Paladar fes 
Q36 Llavi fes 
Q37 Paladar fes amb llavi fes 
Altres malformacions congènites de l’aparell digestiu (Q38-Q45) 

Q38 Altres malformacions congènites de la llengua, la boca i la faringe 
Q39 Malformacions congènites de l’esòfag 
Q40 Altres malformacions congènites del tub digestiu superior 
Q41 Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’intestí prim 
Q42 Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’intestí gros 
Q43 Altres malformacions congènites de l’intestí 
Q44 Malformacions congènites de la vesícula biliar, els conductes biliars i el 

fetge 
Q45 Altres malformacions congènites de l’aparell digestiu 
Malformacions congènites dels òrgans genitals (Q50-Q56) 

Q50 Malformacions congènites dels ovaris, les trompes de Fal·lopi i els 
lligaments amples 

Q51 Malformacions congènites de l’úter i el coll uterí 
Q52 Altres malformacions congènites dels òrgans genitals femenins 
Q53 Testicle no descendit 
Q54 Hipospàdies 
Q55 Altres malformacions congènites dels òrgans genitals masculins 
Q56 Sexe indeterminat i pseudohermafroditisme 
Malformacions congènites de l’aparell circulatori (Q60-Q64) 

Q60 Agènesi renal i altres defectes de reducció del ronyó 
Q61 Malaltia renal quística 
Q62 Defectes obstructius congènits de la pelvis renal i malformacions 

congènites de l’urèter 
Q63 Altres malformacions congènites del ronyó 
Q64 Altres malformacions congènites de l’aparell urinari 
Malformacions i deformacions congènites del sistema musculoesquelètic (Q65-
Q79) 

Q65 Deformitats congènites del maluc 
Q66 Deformitats congènites dels peus 
Q67 Deformitats musculoesquelètiques congènites del cap, la cara, la 

columna vertebral i el tòrax 
Q68 Altres deformitats musculoesquelètiques congènites 
Q69 Polidactília 
Q70 Sindactília 
Q71 Defectes de reducció d’extremitat superior 
Q72 Defectes de reducció d’extremitat inferior 
Q73 Defectes de reducció d’extremitat no especificada 
Q74 Altres malformacions congènites d’extremitat -s 
Q75 Altres malformacions congènites del crani i els ossos de la cara 
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Q76 Malformacions congènites de la columna vertebral i el tòrax ossi 
Q77 Osteocondrodisplàsia amb defectes de creixement dels ossos tubulars i la 

columna vertebral 
Q78 Altres osteocondrodisplàsies 
Q79 Malformacions congènites del sistema musculoesquelètic no 

classificades a cap altre lloc 
Altres malformacions congènites (Q80-Q89) 

Q80 Ictiosi congènita 
Q81 Epidermòlisi ampul·lar 
Q82 Altres malformacions congènites de la pell 
Q83 Malformacions congènites de mama 
Q84 Altres malformacions congènites del tegument 
Q85 Facomatosis no classificades a cap altre lloc 
Q86 Síndromes de malformacions congènites provocades per causes 

exògenes conegudes no classificades a cap altre lloc 
Q87 Altres síndromes especificades de malformacions congènites que afecten 

múltiples sistemes o aparells 
Q89 Altres malformacions congènites no classificades a cap altre lloc 
Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc (Q90-Q99) 

Q90 Síndrome de Down 
Q91 Síndrome d’Edwards i síndrome de Patau 
Q92 Altres trisomies i trisomies parcials dels autosomes no classificades a 

cap altre lloc 
Q93 Monosomies i delecions dels autosomes no classificades a cap altre lloc 
Q95 Reordenacions equilibrades i marcadors estructurals no classificats a cap 

altre lloc 
Q96 Síndrome de Turner 
Q97 Altres anomalies del sexe cromosòmic, fenotip femení, no classificades a 

cap altre lloc 
Q98 Altres anomalies del sexe cromosòmic, fenotip masculí, no classificades 

a cap altre lloc 
Q99 Altres anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc 

Capítol XVIII 
Símptomes, signes i resultats anòmals d’anàlisis no  
classificats a cap altre lloc 
(R00-R99) 

Símptomes i signes que afecten l’aparell circulatori i l’aparell respiratori (R00-
R09) 

R00 Anomalies del batec cardíac 
R01 Bufs cardíacs i altres sorolls cardíacs 
R02 Gangrena no classificada a cap altre lloc 
R03 Lectura de tensió arterial anòmala, sense diagnòstic 
R04 Hemorràgia de les vies respiratòries 
R05 Tos 
R06 Anomalies de la respiració 
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R07 Dolor de faringe i dolor toràcic 
R09 Altres símptomes i signes que afecten l’aparell circulatori i l’aparell 

respiratori 
Símptomes i signes que afecten l’aparell digestiu i l’abdomen (R10-R19) 

R10 Dolor abdominal i pelvià 
R11 Nàusees i vòmits 
R12 Pirosi 
R13 Disfàgia 
R14 Flatulència i afeccions relacionades 
R15 Incontinència fecal 
R16 Hepatomegàlia i esplenomegàlia no classificades a cap altre lloc 
R17 Icterícia no especificada 
R18 Ascites 
R19 Altres símptomes i signes que afecten l’aparell digestiu i l’abdomen 
Símptomes i signes que afecten la pell i el teixit subcutani (R20-R23) 

R20 Alteració de sensibilitat cutània 
R21 Borradura i altres erupcions cutànies no especificades 
R22 Tumefacció, massa o bony localitzats de la pell i del teixit subcutani 
R23 Altres canvis a la pell 
Símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic 
(R25-R29) 

R25 Moviments involuntaris anòmals 
R26 Anomalies de la marxa i la mobilitat 
R27 Altres faltes de coordinació 
R29 Altres símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el sistema 

musculoesquelètic 
Símptomes i signes que afecten l’aparell urinari (R30-R39) 

R30 Dolor associat a la micció 
R31 Hematúria no especificada 
R32 Incontinència urinària no especificada 
R33 Retenció urinària 
R34 Anúria i oligúria 
R35 Poliúria 
R36 Secreció uretral 
R39 Altres símptomes i signes que afecten l’aparell urinari 
Símptomes i signes que afecten la cognició, la percepció, l’estat emocional i el 
comportament (R40-R46) 

R40 Somnolència, estupor i coma 
R41 Altres símptomes i signes que afecten les funcions cognitives i la 

consciència 
R42 Vertigen i mareig 
R43 Alteracions de l’olfacte i el gust 
R44 Altres símptomes i signes que afecten les percepcions i les sensacions 

generals 
R45 Símptomes i signes que afecten l’estat emocional 
R46 Símptomes i signes que afecten l’aparença i el comportament 
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Símptomes i signes que afecten la parla i la veu (R47-R49) 

R47 Alteracions de la parla no classificades a cap altre lloc 
R48 Dislèxia i altres disfuncions simbòliques no classificades a cap altre lloc 
R49 Alteracions de la veu 
Símptomes i signes generals (R50-R69) 

R50 Febre d’altres orígens i febre d’origen desconegut 
R51 Cefalàlgia 
R52 Dolor no classificat a cap altre lloc 
R53 Malestar i fatiga 
R54 Senilitat 
R55 Síncope i col·lapse 
R56 Convulsions no classificades a cap altre lloc 
R57 Xoc no classificat a cap altre lloc 
R58 Hemorràgia no classificada a cap altre lloc 
R59 Adenopatia 
R60 Edema no classificat a cap altre lloc 
R61 Hiperhidrosi 
R62 Falta de desenvolupament fisiològic normal esperat 
R63 Símptomes i signes que afecten la ingestió de menjar i líquids 
R64 Caquèxia 
R68 Altres símptomes i signes generals 
R69 Causes de morbiditat desconegudes i causes de morbiditat no 

especificades 
Resultats anòmals en l’anàlisi de sang, sense diagnòstic (R70-R79) 

R70 Velocitat elevada de sedimentació eritrocítica i viscositat anòmala de 
plasma 

R71 Anomalia d’eritròcits 
R72 Anomalia de leucòcits no classificada a cap altre lloc 
R73 Nivell elevat de glucosa en sang 
R74 Nivell anòmal d’enzims sèrics 
R75 Evidència del virus de la immunodeficiència humana [VIH] 
R76 Altres resultats immunològics anòmals en sèrum 
R77 Altres anomalies de les proteïnes plasmàtiques 
R78 Resultats de drogues i altres substàncies que normalment no es troben en 

sang 
R79 Altres resultats anòmals en la composició química de la sang 
Resultats anòmals en l’anàlisi de sang, sense diagnòstic (R80-R82) 

R80 Proteïnúria aïllada 
R81 Glucosúria 
R82 Altres resultats anòmals en orina 
Resultats anòmals en l’anàlisi d’altres líquids, substàncies i teixits corporals, 
sense diagnòstic (R83-R89) 

R83 Resultats anòmals en líquid cefaloraquidi 
R84 Resultats anòmals en espècimens d’òrgans respiratoris i de tòrax 
R85 Resultats anòmals en espècimens d’òrgans digestius i de cavitat 

abdominal 
R86 Resultats anòmals en espècimens d’òrgans genitals masculins 
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R87 Resultats anòmals en espècimens d’òrgans genitals femenins 
R89 Resultats anòmals en espècimens d’altres òrgans, aparells, sistemes i 

teixits 
Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en estudis funcionals, sense 
diagnòstic (R90-R94) 

R90 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós central 
R91 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de pulmó 
R92 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de mama 
R93 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d’altres estructures 

corporals 
R94 Resultats anòmals d'estudis funcionals 
Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides (R95-
R99) 

R95 Síndrome de la mort sobtada de l’infant 
R96 Altres morts sobtades de causa desconeguda 
R98 Mort sense assistència 
R99 Altres causes de mortalitat mal definides i causes de mortalitat no 

especificades 

Capítol XIX 
Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de ca uses 
externes 
(S00-T98) 

Lesions del cap (S00-S09) 

S00 Lesió superficial de cap 
S01 Ferida oberta de cap 
S02 Fractura d'ossos del crani i de la cara 
S03 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del cap 
S04 Lesió de nervis cranials 
S05 Lesió d'ull i òrbita 
S06 Lesió intracranial 
S07 Lesió per esclafament de cap 
S08 Amputació traumàtica de part del cap 
S09 Altres lesions de cap i lesions de cap no especificades 
Lesions del coll (S10-S19) 

S10 Lesió superficial de coll 
S11 Ferida oberta de coll 
S12 Fractura de coll 
S13 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del coll 
S14 Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del coll 
S15 Lesió de vasos sanguinis a nivell del coll 
S16 Lesió de múscul i tendó a nivell del coll 
S17 Lesió per esclafament de coll 
S18 Amputació traumàtica a nivell del coll 
S19 Altres lesions de coll i lesions de coll no especificades 
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Lesions del tòrax (S20-S29) 

S20 Lesió superficial de tòrax 
S21 Ferida oberta de tòrax 
S22 Fractura de costella -es, estern i columna dorsal 
S23 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del tòrax 
S24 Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del tòrax 
S25 Lesió de vasos sanguinis del tòrax 
S26 Lesió del cor 
S27 Lesió d’altres òrgans intratoràcics i lesió d’òrgans intratoràcics no 

especificats 
S28 Lesió per esclafament de tòrax i amputació traumàtica de part del tòrax 
S29 Altres lesions de tòrax i lesions de tòrax no especificades 
Lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la columna lumbar i la 
pelvis (S30-S39) 

S30 Lesió superficial d'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 
S31 Ferida oberta d'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 
S32 Fractura de columna lumbar i pelvis 
S33 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de la columna 

lumbar i la pelvis 
S34 Lesió de nervis i medul·la espinal lumbar a nivell de l'abdomen, la part 

inferior de l'esquena i la pelvis 
S35 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior de 

l'esquena i la pelvis 
S36 Lesió d'òrgans intraabdominals 
S37 Lesió d'òrgans urinaris i pelvians 
S38 Lesió per esclafament i amputació traumàtica de part de l'abdomen, la 

part inferior de l'esquena i la pelvis 
S39 Altres lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis, i 

lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis no 
especificades 

Lesions de l'espatlla i el braç (S40-S49) 

S40 Lesió superficial d'espatlla i braç 
S41 Ferida oberta d'espatlla i braç 
S42 Fractura d'espatlla i braç 
S43 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de la cintura 

escapular 
S44 Lesió de nervis a nivell de l'espatlla i el braç 
S45 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'espatlla i el braç 
S46 Lesió de múscul i tendó a nivell de l'espatlla i el braç 
S47 Lesió per esclafament d'espatlla i braç 
S48 Amputació traumàtica d'espatlla i braç 
S49 Altres lesions d'espatlla i braç, i lesions d'espatlla i braç no especificades 
Lesions del colze i l'avantbraç (S50-S59) 

S50 Lesió superficial d'avantbraç 
S51 Ferida oberta d'avantbraç 
S52 Fractura d'avantbraç 
S53 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del colze 
S54 Lesió de nervis a nivell de l'avantbraç 
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S55 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç 
S56 Lesió de múscul i tendó a nivell de l'avantbraç 
S57 Lesió per esclafament d'avantbraç 
S58 Amputació traumàtica d'avantbraç 
S59 Altres lesions d'avantbraç i lesions d'avantbraç no especificades 
Lesions del canell i la mà (S60-S69) 

S60 Lesió superficial de canell i mà 
S61 Ferida oberta de canell i mà 
S62 Fractura a nivell de canell i mà 
S63 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del 

canell i la mà 
S64 Lesió de nervis a nivell del canell i la mà 
S65 Lesió de vasos sanguinis a nivell del canell i la mà 
S66 Lesió de múscul i tendó a nivell del canell i la mà 
S67 Lesió per esclafament de canell i mà 
S68 Amputació traumàtica de canell i mà 
S69 Altres lesions de canell i mà, i lesions de canell i mà no especificades 
Lesions del maluc i la cuixa (S70-S79) 

S70 Lesió superficial de maluc i cuixa 
S71 Ferida oberta de maluc i cuixa 
S72 Fractura de fèmur 
S73 Luxació, esquinç i distensió d'articulació i lligaments del maluc 
S74 Lesió de nervis a nivell del maluc i la cuixa 
S75 Lesió de vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa 
S76 Lesió de múscul i tendó a nivell del maluc i la cuixa 
S77 Lesió per esclafament de maluc i cuixa 
S78 Amputació traumàtica de maluc i cuixa 
S79 Altres lesions de maluc i cuixa, i lesions de maluc i cuixa especificades 
Lesions del genoll i la cama (S80-S89) 

S80 Lesió superficial de cama 
S81 Ferida oberta de cama 
S82 Fractura de cama, incloent turmell 
S83 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de genoll 
S84 Lesió de nervis a nivell de la cama 
S85 Lesió de vasos sanguinis a nivell de la cama 
S86 Lesió de múscul i tendó a nivell de la cama 
S87 Lesió per esclafament de cama 
S88 Amputació traumàtica de cama 
S89 Altres lesions de cama i lesions de cama no especificades 
Lesions del turmell i el peu (S90-S99) 

S90 Lesió superficial de turmell i peu 
S91 Ferida oberta de turmell i peu 
S92 Fractura de peu, excepte el turmell 
S93 Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del 

turmell i el peu 
S94 Lesió de nervis a nivell del turmell i el peu 
S95 Lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu 
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S96 Lesió de múscul i tendó a nivell del turmell i el peu 
S97 Lesió per esclafament de turmell i peu 
S98 Amputació traumàtica de turmell i peu 
S99 Altres lesions de turmell i peu, i lesions de turmell i peu no especificades 
Lesions que afecten regions corporals múltiples (T00-T07) 

T00 Lesions superficials que afecten regions corporals múltiples 
T01 Ferides obertes que afecten regions corporals múltiples 
T02 Fractures que afecten regions corporals múltiples 
T03 Luxacions, esquinços i distensions que afecten regions corporals 

múltiples 
T04 Lesions per esclafament que afecten regions corporals múltiples 
T05 Amputacions traumàtiques que afecten regions corporals múltiples 
T06 Altres lesions que afecten regions corporals múltiples no classificades a 

cap altre lloc 
T07 Lesions múltiples no especificades 
Lesions de part no especificada de tronc, extremitat o regió corporal 

T08 Fractura de columna vertebral, nivell no especificat 
T09 Altres lesions de columna vertebral i tronc, nivell no especificat 
T10 Fractura d'extremitat superior, nivell no especificat 
T11 Altres lesions d'extremitat superior, nivell no especificat 
T12 Fractura d'extremitat inferior, nivell no especificat 
T13 Altres lesions d'extremitat inferior, nivell no especificat 
T14 Lesió de regió corporal no especificada 
Efectes de cos estrany que penetra per un orifici natural (T15-T19) 

T15 Cos estrany a la superfície ocular 
T16 Cos estrany a l’orella 
T17 Cos estrany al tracte respiratori 
T18 Cos estrany al tub digestiu 
T19 Cos estrany al tracte genitourinari 
Cremades i corrosions (T20-T32) 

Cremades i corrosions de superfície corporal externa, especificades per localització 
(T20-T25) 

T20 Cremada i corrosió de cap i coll 
T21 Cremada i corrosió de tronc 
T22 Cremada i corrosió d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà 
T23 Cremada i corrosió de canell i mà 
T24 Cremada i corrosió de maluc i extremitat inferior, excepte turmell i peu 
T25 Cremada i corrosió de turmell i peu 
Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans interns (T26-T28) 

T26 Cremada i corrosió limitades a ull i annexos oculars 
T27 Cremada i corrosió del tracte respiratori 
T28 Cremada i corrosió d'altres òrgans interns 
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Cremades i corrosions de regions corporals múltiples, i cremades i corro sions de 
regions corporals no especificades (T29-T32) 

T29 Cremades i corrosions de regions corporals múltiples 
T30 Cremada i corrosió, regió corporal no especificada 
T31 Cremades classificades segons l’extensió de la superfície corporal 

afectada 
T32 Corrosions classificades segons l’extensió de la superfície corporal 

afectada 
Congelació (T33-T35) 

T33 Congelació superficial 
T34 Congelació amb necrosi dels teixits 
T35 Congelació que afecta regions corporals múltiples i congelació no 

especificada 
Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (T36-T50) 

T36 Intoxicació per antibiòtics sistèmics 
T37 Intoxicació per altres antiparasitaris i antiinfecciosos sistèmics 
T38 Intoxicació per hormones i els seus antagonistes i substituts sintètics no 

classificats a cap altre lloc 
T39 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides 
T40 Intoxicació per narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] 
T41 Intoxicació per anestèsics i gasos terapèutics 
T42 Intoxicació per antiepilèptics, hipnosedants i antiparkinsonians 
T43 Intoxicació per psicotròpics no classificats a cap altre lloc 
T44 Intoxicació per fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema 

nerviós autònom 
T45 Intoxicació per agents d'acció principalment sistèmica i hematològica no 

classificats a cap altre lloc 
T46 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l’aparell 

cardiovascular 
T47 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l’aparell 

gastrointestinal 
T48 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre la musculatura 

llisa i esquelètica i sobre l’aparell respiratori 
T49 Intoxicació per agents tòpics que actuen principalment sobre la pell i les 

mucoses, i intoxicació per fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i 
dentals 

T50 Intoxicació per diürètics i altres fàrmacs, medicaments i productes 
biològics, i intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics 
no especificats 

Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva 
procedència (T51-T65) 

T51 Efecte tòxic de l’alcohol 
T52 Efecte tòxic de dissolvents orgànics 
T53 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i 

aromàtics 
T54 Efecte tòxic de substàncies corrosives 
T55 Efecte tòxic de sabons i detergents 
T56 Efecte tòxic de metalls 
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T57 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques 
T58 Efecte tòxic del monòxid de carboni 
T59 Efecte tòxic d’altres gasos, emanacions i vapors 
T60 Efecte tòxic de pesticides 
T61 Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides com a marisc 
T62 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives ingerides com a aliment 
T63 Efecte tòxic del contacte amb animals verinosos 
T64 Efecte tòxic d'aflatoxina i altres micotoxines contaminants d'aliments 
T65 Efecte tòxic d'altres substàncies i efecte tòxic de substàncies no 

especificades 
Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats 
(T66-T78) 

T66 Efectes no especificats de la radiació 
T67 Efectes de calor i llum 
T68 Hipotèrmia 
T69 Altres efectes de temperatura baixa 
T70 Efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua 
T71 Asfíxia 
T73 Efectes d'altres privacions 
T74 Síndromes de maltractament 
T75 Efectes d’altres causes externes 
T78 Reaccions adverses no classificades a cap altre lloc 
Certes complicacions immediates de traumatismes (T79) 

T79 Certes complicacions immediates de traumatismes no classificades a cap 
altre lloc 

Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc 
(T80-T88) 

T80 Complicacions consecutives a infusió, transfusió o injecció terapèutica 
T81 Complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc 
T82 Complicació de dispositius protètics, implants i empelts cardiovasculars 
T83 Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris 
T84 Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics 

interns 
T85 Complicacions d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns 
T86 Fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats 
T87 Complicacions exclusives de reinserció i amputació 
T88 Altres complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica no classificades a 

cap altre lloc 
Seqüeles de lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (T90-
T98) 

T90 Seqüeles de lesions de cap 
T91 Seqüeles de lesions de coll i tronc 
T92 Seqüeles de lesions d'extremitat superior 
T93 Seqüeles de lesions d'extremitat inferior 
T94 Seqüeles de lesions que afecten regions corporals múltiples i seqüeles de 

lesions que afecten regions corporals no especificades 
T95 Seqüeles de cremades, corrosions i congelació 
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T96 Seqüeles d'intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics 
T97 Seqüeles d'efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en 

relació amb la seva procedència 
T98 Seqüeles d'altres efectes de causes externes i seqüeles d'efectes de causes 

externes no especificats 

Capítol XX 
Causes externes de morbiditat i mortalitat 
(V01-Y98) 

Accidents (V01-X59) 

Accidents de mitjans de transport (V01-V99) 

Vianant lesionat en accident de mitjà de transport (V01-V09) 

V01 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 
V02 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes 
V03 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 
V04 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 
V05 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 
V06 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
V09 Vianant lesionat en altres accidents de mitjans de transport i vianant 

lesionat en accidents de mitjans de transport no especificats 
Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport (V10-V19) 

V10 Ciclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
V11 Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals 
V12 Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes 
V13 Ciclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 
V14 Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 
V15 Ciclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 
V16 Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
V17 Ciclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o estacionat 
V18 Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió 
V19 Ciclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ciclista 

lesionat en accidents de mitjans de transport no especificats 
Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport (V20-V29) 

V20 Motociclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
V21 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 
V22 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres 

rodes 
V23 Motociclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 
V24 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 
V25 Motociclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 
V26 Motociclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
V27 Motociclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o estacionat 
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V28 Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió 
V29 Motociclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i 

motociclista lesionat en accidents de mitjans de transport no especificats 
Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport 
(V30-V39) 

V30 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
vianant o animal 

V31 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
vehicle amb pedals 

V32 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
vehicle de motor de dues o tres rodes 

V33 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
cotxe, camioneta o furgoneta 

V34 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
vehicle pesant o autobús 

V35 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
ferrocarril o vehicle ferroviari 

V36 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un 
altre vehicle sense motor 

V37 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb 
objecte fix o estacionat 

V38 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà 
de transport sense col·lisió 

V39 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en altres accidents de 
mitjans de transport, i ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat 
en accidents de mitjans de transport no especificats 

Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport (V40-V49) 

V40 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
V41 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 
V42 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o 

tres rodes 
V43 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 
V44 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 
V45 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 
V46 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
V47 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o estacionat 
V48 Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense 

col·lisió 
V49 Ocupant de cotxe lesionat en altres accidents de mitjans de transport i 

ocupant de cotxe lesionat en accidents de mitjans de transport no 
especificats 

Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport (V50-
V59) 

V50 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o 
animal 

V51 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals 

V52 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor de dues o tres rodes 
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V53 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, 
camioneta o furgoneta 

V54 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle 
pesant o autobús 

V55 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari 

V56 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre 
vehicle sense motor 

V57 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o 
estacionat 

V58 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de 
transport sense col·lisió 

V59 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en altres accidents de mitjans 
de transport i ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accidents de 
mitjans de transport no especificats 

Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport (V60-V69) 

V60 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
V61 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 
V62 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 

dues o tres rodes 
V63 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 

furgoneta 
V64 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 

autobús 
V65 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 

ferroviari 
V66 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense 

motor 
V67 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o 

estacionat 
V68 Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport 

sense col·lisió 
V69 Ocupant de vehicle pesant lesionat en altres accidents de mitjans de 

transport i ocupant de vehicle pesant lesionat en accidents de mitjans de 
transport no especificats 

Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport (V70-V79) 

V70 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
V71 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 
V72 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o 

tres rodes 
V73 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 
V74 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 
V75 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 

ferroviari 
V76 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
V77 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o estacionat 
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V78 Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense 
col·lisió 

V79 Ocupant d'autobús lesionat en altres accidents de mitjans de transport i 
ocupant d'autobús lesionat en accidents de mitjans de transport no 
especificats 

Altres accidents de mitjans de transport terrestre (V80-V89) 

V80 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en accident de 
mitjà de transport 

V81 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en accident de mitjà 
de transport 

V82 Ocupant de tramvia lesionat en accident de mitjà de transport 
V83 Ocupant de vehicle especial emprat principalment en instal·lacions 

industrials lesionat en accident de mitjà de transport 
V84 Ocupant de vehicle especial emprat principalment en l'agricultura 

lesionat en accident de mitjà de transport 
V85 Ocupant de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de 

mitjà de transport 
V86 Ocupant de vehicle especial tot terreny o un altre vehicle de motor 

dissenyat principalment per a ús no viari lesionat en accident de mitjà de 
transport 

V87 Accident de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport de la 
víctima desconegut 

V88 Accident que no és de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport 
de la víctima desconegut 

V89 Accident de vehicle de motor o sense motor, tipus de vehicle no 
especificat 

Accidents de mitjans de transport aquàtic (V90-V94) 

V90 Accident d'embarcació que causa ofegament per immersió i submersió 
V91 Accident d’embarcació que causa altres tipus de lesions 
V92 Ofegament per immersió i submersió relacionats amb mitjans de 

transport aquàtic sense accident d'embarcació 
V93 Accident a bord d'embarcació, sense accident d'embarcació, que no 

causa ofegament per immersió i submersió 
V94 Altres accidents de mitjans de transport aquàtic i accidents de mitjans de 

transport aquàtic no especificats 
Accidents de mitjans de transport aeri i espacial (V95-V97) 

V95 Accident d'aeronau motoritzada que causa lesió a ocupant 
V96 Accident d'aeronau no motoritzada que causa lesió a ocupant 
V97 Altres accidents de mitjans de transport aeri especificats 
Altres accidents de mitjans de transport i accidents de mitjans de transport no 
especificats (V98-V99) 

V98 Altres accidents de mitjans de transport especificats 
V99 Accident de mitjà de transport no especificat 
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Altres causes externes de lesions accidentals (W00-X59) 

Caigudes (W00-W19) 

W00 Caiguda al mateix nivell que implica gel i neu 
W01 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada 
W02 Caiguda que implica patins de gel, esquís, patins de rodes o monopatins 
W03 Altra caiguda al mateix nivell per col·lisió amb una altra persona o 

empenta d'una altra persona 
W04 Caiguda d'una persona en ser transportada o sostinguda per altres 

persones 
W05 Caiguda que implica cadira de rodes 
W06 Caiguda que implica llit 
W07 Caiguda que implica cadira 
W08 Caiguda que implica altres mobles 
W09 Caiguda que implica instal·lacions de pati de jocs 
W10 Caiguda per i des d'esglaons i escales 
W11 Caiguda per i des d'escala de mà 
W12 Caiguda per i des de bastida 
W13 Caiguda des de, fora de o per un edifici o una altra estructura 
W14 Caiguda des d'arbre 
W15 Caiguda des de cingle 
W16 Immersió o salt a l'aigua que causa lesió diferent d'ofegament per 

immersió o submersió 
W17 Altre tipus de caiguda des d’un nivell superior 
W18 Altre tipus de caiguda al mateix nivell 
W19 Caiguda no especificada 
Exposició a forces mecàniques inanimades (W20-W49) 

W20 Cop per objecte llançat, projectat o caigut 
W21 Cop o topada contra equipament esportiu 
W22 Cop o topada contra altres objectes 
W23 Atrapada, esclafada, agafada o enxampada en o entre objectes 
W24 Contacte amb dispositius elevadors i transmissors no classificats a cap 

altre lloc 
W25 Contacte amb vidre afilat 
W26 Contacte amb ganivet, espasa o daga 
W27 Contacte amb estri manual no elèctric 
W28 Contacte amb tallagespa motoritzat 
W29 Contacte amb altres estris manuals i dispositius domèstics elèctrics 
W30 Contacte amb maquinària agrícola 
W31 Contacte amb altra maquinària i contacte amb maquinària no 

especificada 
W32 Tret d'arma curta 
W33 Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc 
W34 Tret d'altres armes de foc i tret d'armes de foc no especificades 
W35 Explosió i ruptura de caldera 
W36 Explosió i ruptura de cilindre de gas 
W37 Explosió i ruptura de pneumàtic, canonada o mànega pressuritzats 
W38 Explosió i ruptura d'altres dispositius pressuritzats especificats 
W39 Accident pirotècnic 
W40 Explosió d'altres materials 
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W41 Exposició a jet d'alta pressió 
W42 Exposició al soroll 
W43 Exposició a vibració 
W44 Cos estrany que entra o penetra l'ull o un orifici natural 
W45 Cos estrany o objecte que travessa la pell 
W46 Contacte amb agulla hipodèrmica 
W49 Exposició a altres forces mecàniques inanimades i exposició a forces 

mecàniques inanimades no especificades 
Exposició a forces mecàniques animades (W50-W64) 

W50 Cop, copejament, puntada de peu, torçada, mossegada o esgarrapada fets 
per una altra persona 

W51 Topada o xoc amb una altra persona 
W52 Esclafada, empenta o trepitjada per una multitud o desbandada humana 
W53 Mossegada de rata 
W54 Mossegada o cop de gos 
W55 Mossegada o cop d'altres mamífers 
W56 Contacte amb animal marí 
W57 Picada o fiblada d'insecte no verinós i altres artròpodes no verinosos 
W58 Mossegada o cop de cocodril o caiman 
W59 Mossegada o esclafada per altres rèptils 
W60 Contacte amb punxes o espines de plantes i fulles punxegudes 
W64 Exposició a altres forces mecàniques animades i exposició a forces 

mecàniques animades no especificades 
Ofegament per immersió i submersió accidentals (W65-W74) 

W65 Ofegament per immersió i submersió a la banyera 
W66 Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda a la banyera 
W67 Ofegament per immersió i submersió a la piscina 
W68 Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda a la piscina 
W69 Ofegament per immersió i submersió en aigües naturals 
W70 Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda en aigües 

naturals 
W73 Altres ofegaments per immersió i submersions especificats 
W74 Ofegament per immersió i submersió no especificats 
Altres dificultats per respirar accidentals (W75-W84) 

W75 Sufocació i estrangulació accidentals al llit 
W76 Altres penjaments i estrangulacions accidentals 
W77 Dificultat per respirar per esfondrament, caiguda de terra i altres 

substàncies 
W78 Inhalació de continguts gàstrics 
W79 Inhalació i ingestió d’aliments que causen obstrucció del tracte 

respiratori 
W80 Inhalació i ingestió d'altres objectes que causen obstrucció del tracte 

respiratori 
W81 Confinament o atrapada en un entorn amb poc oxigen 
W83 Altres dificultats per respirar especificades 
W84 Dificultat per respirar no especificada 
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Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatura i pressió ambientals extremes 
(W85-W99) 

W85 Exposició a línies de transmissió elèctrica 
W86 Exposició a altres tipus de corrent elèctric especificat 
W87 Exposició a corrent elèctric no especificat 
W88 Exposició a radiació ionitzant 
W89 Exposició a llum visible i ultraviolada artificials 
W90 Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant 
W91 Exposició a tipus de radiació no especificat 
W92 Exposició a calor excessiva d'origen artificial 
W93 Exposició a fred excessiu d'origen artificial 
W94 Exposició a pressió atmosfèrica alta i baixa i variacions de la pressió 

atmosfèrica 
W99 Exposició a altres factors ambientals artificials i exposició a factors 

ambientals artificials no especificats 
Exposició a fum, foc i flames (X00-X09) 

X00 Exposició a foc incontrolat en edifici o estructura 
X01 Exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o una altra estructura 
X02 Exposició a foc controlat en edifici o estructura 
X03 Exposició a foc controlat fora d'un edifici o una altra estructura 
X04 Exposició a ignició de material altament inflamable 
X05 Exposició a ignició o fusió de roba de dormir 
X06 Exposició a ignició o fusió d'altres tipus de roba i indumentària 
X08 Exposició a altres tipus de fum, foc i flames especificats 
X09 Exposició a fum, foc i flames no especificats 
Contacte amb calor i substàncies calentes (X10-X19) 

X10 Contacte amb begudes, aliments, greixos i olis de cuinar calents 
X11 Contacte amb aigua calenta de l'aixeta 
X12 Contacte amb altres líquids calents 
X13 Contacte amb vapor d'aigua i altres vapors calents 
X14 Contacte amb aire i gasos calents 
X15 Contacte amb aparells domèstics calents 
X16 Contacte amb aparells de calefacció, radiadors i canonades calents 
X17 Contacte amb motors, màquines i eines calents 
X18 Contacte amb altres metalls calents 
X19 Contacte amb altres fonts de calor i substàncies calentes i amb fonts de 

calor i substàncies calentes no especificades 
Contacte amb animals i plantes verinosos (X20-X29) 

X20 Contacte amb serps i llangardaixos verinosos 
X21 Contacte amb aranyes verinoses 
X22 Contacte amb escorpins 
X23 Contacte amb vespes i abelles 
X24 Contacte amb miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos (tropicals) 
X25 Contacte amb altres artròpodes verinosos 
X26 Contacte amb animals i plantes marins verinosos 
X27 Contacte amb altres animals verinosos especificats 
X28 Contacte amb altres plantes verinoses especificades 
X29 Contacte amb animal o planta verinosos no especificats 
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Exposició a les forces de la natura (X30-X39) 

X30 Exposició a calor natural excessiva 
X31 Exposició a fred natural excessiu 
X32 Exposició a la llum solar 
X33 Víctima de llamp 
X34 Víctima de terratrèmol 
X35 Víctima d'erupció volcànica 
X36 Víctima d'allau, esllavissada de terra o altres moviments del sòl 
X37 Víctima de tempesta per cataclisme 
X38 Víctima d'inundació 
X39 Exposició a altres forces de la natura i exposició a forces de la natura no 

especificades 
Intoxicació i exposició accidentals a substàncies nocives (X40-X49) 

X40 Intoxicació i exposició accidentals a analgèsics, antipirètics i 
antireumàtics no opioides 

X41 Intoxicació i exposició accidentals a antiepilèptics, hipnosedants, 
antiparkinsonians i psicòtrops no classificats a cap altre lloc 

X42 Intoxicació i exposició accidentals a narcòtics i psicodislèptics 
[al·lucinògens] no classificats a cap altre lloc 

X43 Intoxicació i exposició accidentals a altres fàrmacs que actuen en el 
sistema nerviós autònom 

X44 Intoxicació i exposició accidentals a altres drogues, fàrmacs i productes 
biològics, i intoxicació i exposició accidentals a drogues, fàrmacs i 
productes biològics no especificats 

X45 Intoxicació i exposició accidentals a alcohol 
X46 Intoxicació i exposició accidentals a dissolvents orgànics i hidrocarburs 

halogenats i els seus vapors 
X47 Intoxicació i exposició accidentals a altres gasos i vapors 
X48 Intoxicació i exposició accidentals a pesticides 
X49 Intoxicació i exposició accidentals a altres productes químics i 

substàncies nocives, i intoxicació i exposició accidentals a productes 
químics i substàncies nocives no especificats 

Esforç excessiu, viatges i privació (X50-X57) 

X50 Esforç excessiu i moviments forçats o repetitius 
X51 Viatge i moviment 
X52 Estada prolongada en condicions d’ingravitació 
X53 Manca d’aliments 
X54 Manca d'aigua 
X57 Privació no especificada 
Exposició accidental a altres factors i exposició accidental a factors no especificats 
(X58-X59) 

X58 Exposició a altres factors especificats 
X59 Exposició a factor no especificat 
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Autolesió intencionada (X60-X84) 

X60 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a analgèsics, 
antipirètics i antireumàtics no opioides 

X61 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a antiepilèptics, 
hipnosedants, antiparkinsonians i psicòtrops no classificats a cap altre 
lloc 

X62 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a narcòtics i 
psicodislèptics [al·lucinògens] no classificats a cap altre lloc 

X63 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres fàrmacs que 
actuen en el sistema nerviós autònom 

X64 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres drogues, 
fàrmacs i productes biològics, i intoxicació autoinfligida i exposició 
intencionades a drogues, fàrmacs i productes biològics no especificats 

X65 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a alcohol 
X66 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a dissolvents orgànics 

i hidrocarburs halogenats i els seus vapors 
X67 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres gasos i vapors 
X68 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a pesticides 
X69 Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres productes 

químics i substàncies nocives, i intoxicació autoinfligida i exposició 
intencionades a productes químics i substàncies nocives no especificats 

X70 Autolesió intencionada per penjament, estrangulació i sufocació 
X71 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió 
X72 Autolesió intencionada per tret d'arma curta 
X73 Autolesió intencionada per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc 
X74 Autolesió intencionada per tret d'un altre tipus d'arma de foc i autolesió 

intencionada per tret d'arma de foc no especificada 
X75 Autolesió intencionada per material explosiu 
X76 Autolesió intencionada per fum, foc i flames 
X77 Autolesió intencionada per vapor d'aigua, vapors calents i objectes 

calents 
X78 Autolesió intencionada per objecte punxegut 
X79 Autolesió intencionada per objecte contundent 
X80 Autolesió intencionada per salt des d'un lloc elevat 
X81 Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'un objecte en 

moviment 
X82 Autolesió intencionada per xoc de vehicle de motor 
X83 Autolesió intencionada per altres mitjans especificats 
X84 Autolesió intencionada per mitjans no especificats 
Agressió (X85-Y09) 

X85 Agressió amb drogues, fàrmacs i productes biològics 
X86 Agressió amb substància corrosiva 
X87 Agressió amb pesticides 
X88 Agressió amb gasos i vapors 
X89 Agressió amb altres productes químics i substàncies nocives especificats 
X90 Agressió amb producte químic o substància nociva no especificats 
X91 Agressió per penjament, estrangulació i sufocació 
X92 Agressió per ofegament per immersió i submersió 
X93 Agressió per tret d'arma curta 
X94 Agressió per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc 
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X95 Agressió per trets d'altres armes de foc i agressió per trets d'armes de foc 
no especificades 

X96 Agressió amb material explosiu 
X97 Agressió amb fum, foc i flames 
X98 Agressió amb vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents 
X99 Agressió amb objecte punxegut 
Y00 Agressió amb objecte contundent 
Y01 Agressió per empenta des d'un lloc elevat 
Y02 Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'un objecte en 

moviment 
Y03 Agressió per xoc de vehicle de motor 
Y04 Agressió amb força física 
Y05 Agressió sexual amb força física 
Y06 Negligència i abandonament 
Y07 Altres síndromes de maltractament 
Y08 Agressió per altres mitjans especificats 
Y09 Agressió per mitjans no especificats 
Fet d'intenció indeterminada (Y10-Y34) 

Y10 Intoxicació i exposició a analgèsics, antipirètics i antireumàtics no 
opioides amb intenció indeterminada 

Y11 Intoxicació i exposició a antiepilèptics, hipnosedants, antiparkinsonians i 
psicòtrops no classificats a cap altre lloc amb intenció indeterminada 

Y12 Intoxicació i exposició a narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] no 
classificats a cap altre lloc amb intenció indeterminada 

Y13 Intoxicació i exposició a altres fàrmacs que actuen en el sistema nerviós 
autònom amb intenció indeterminada 

Y14 Intoxicació i exposició a altres drogues, fàrmacs i productes biològics, i 
intoxicació i exposició a drogues, fàrmacs i productes biològics no 
especificats, amb intenció indeterminada 

Y15 Intoxicació i exposició a alcohol amb intenció indeterminada 
Y16 Intoxicació i exposició a dissolvents orgànics i hidrocarburs halogenats i 

els seus vapors amb intenció indeterminada 
Y17 Intoxicació i exposició a altres gasos i vapors amb intenció 

indeterminada 
Y18 Intoxicació i exposició a pesticides amb intenció indeterminada 
Y19 Intoxicació i exposició a altres productes químics i substàncies nocives, i 

intoxicació i exposició a productes químics i substàncies nocives no 
especificats, amb intenció indeterminada 

Y20 Penjament, estrangulació i sufocació amb intenció indeterminada 
Y21 Ofegament per immersió i submersió amb intenció indeterminada 
Y22 Tret d'arma curta amb intenció indeterminada 
Y23 Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc amb intenció indeterminada 
Y24 Tret d'altres d'armes de foc i tret d'arma de foc no especificada amb 

intenció indeterminada 
Y25 Contacte amb material explosiu amb intenció indeterminada 
Y26 Exposició a fum, foc i flames amb intenció indeterminada 
Y27 Contacte amb vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents amb 

intenció indeterminada 
Y28 Contacte amb objecte punxegut amb intenció indeterminada 
Y29 Contacte amb objecte contundent amb intenció indeterminada 
Y30 Caiguda, salt o empenta des d'un lloc elevat amb intenció indeterminada 
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Y31 Caiguda, ajaguda o correguda davant o contra objecte en moviment amb 
intenció indeterminada 

Y32 Xoc de vehicle de motor amb intenció indeterminada 
Y33 Altres fets especificats amb intenció indeterminada 
Y34 Fet no especificat amb intenció indeterminada 
Intervenció legal i maniobres de guerra (Y35-Y36) 

Y35 Intervenció legal 
Y36 Maniobres de guerra 
Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica (Y40-Y84) 

Drogues, fàrmacs i productes biològics que provoquen reaccions adverses en 
procediments terapèutics (Y40-Y59) 

Y40 Antibiòtics sistèmics 
Y41 Altres antiparasitaris i antiinfecciosos sistèmics 
Y42 Hormones i els seus antagonistes i substituts sintètics no classificats a 

cap altre lloc 
Y43 Agents d’acció principalment sistèmica 
Y44 Agents que actuen principalment sobre els constituents de la sang 
Y45 Analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris 
Y46 Antiepilèptics i antiparkinsonians 
Y47 Sedants, hipnòtics i ansiolítics 
Y48 Anestèsics i gasos terapèutics 
Y49 Psicòtrops no classificats a cap altre lloc 
Y50 Estimulants del sistema nerviós central no classificats a cap altre lloc 
Y51 Fàrmacs que actuen principalment en el sistema nerviós autònom 
Y52 Agents que actuen principalment en l’aparell cardiovascular 
Y53 Agents que actuen principalment en l’aparell gastrointestinal 
Y54 Agents que actuen principalment en l'equilibri hidroelectrolític i el 

metabolisme dels minerals i l'àcid úric 
Y55 Agents que actuen principalment en la musculatura llisa i estriada i en 

l’aparell respiratori 
Y56 Agents tòpics que actuen principalment en la pell i les mucoses, i 

fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dentals 
Y57 Altres drogues i fàrmacs, i drogues i fàrmacs no especificats 
Y58 Vacunes bacterianes 
Y59 Altres vacunes i productes biològics, i vacunes i productes biològics no 

especificats 
Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència mèdica i quirúrgica (Y60-Y69) 

Y60 Tall, punxada, perforació o hemorràgia accidentals durant l’assistència 
mèdica i quirúrgica 

Y61 Cos estrany deixat accidentalment dins el cos durant assistència mèdica i 
quirúrgica 

Y62 Manca de precaucions d'esterilització durant assistència mèdica i 
quirúrgica 

Y63 Error de dosificació durant assistència mèdica i quirúrgica 
Y64 Productes mèdics o biològics contaminats 
Y65 Altres accidents iatrogènics durant assistència mèdica i quirúrgica 
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Y66 No-prestació d’assistència mèdica i quirúrgica 
Y69 Accident iatrogènic no especificat durant assistència mèdica i quirúrgica 
Dispositius mèdics associats a incidents adversos en procediments diagnòstics i 
terapèutics (Y70-Y82) 

Y70 Dispositius anestesiològics associats a incidents adversos 
Y71 Dispositius cardiovasculars associats a incidents adversos 
Y72 Dispositius otorinolaringològics associats a incidents adversos 
Y73 Dispositius digestològics i urològics associats a incidents adversos 
Y74 Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal associats a incidents 

adversos 
Y75 Dispositius neurològics associats a incidents adversos 
Y76 Dispositius obstètrics i ginecològics associats a incidents adversos 
Y77 Dispositius oftàlmics associats a incidents adversos 
Y78 Dispositius radiològics associats a incidents adversos 
Y79 Dispositius ortopèdics associats a incidents adversos 
Y80 Dispositius de medicina física associats a incidents adversos 
Y81 Dispositius de cirurgia general i plàstica associats a incidents adversos 
Y82 Altres dispositius mèdics associats a incidents adversos i dispositius 

mèdics no especificats associats a incidents adversos 
Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics com a causa de reacció 
anòmala del pacient o de complicació posterior, sense menció d’accident iatrogènic 
durant el procediment (Y83-Y84) 

Y83 Intervenció quirúrgica i altres procediments quirúrgics com a causa de 
reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense menció 
d’accident iatrogènic durant el procediment 

Y84 Altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient 
o de complicació posterior, sense menció d’accident iatrogènic durant el 
procediment 

Seqüeles de causes externes de morbiditat i mortalitat (Y85-Y89) 

Y85 Seqüeles d'accidents de mitjans de transport 
Y86 Seqüeles d'altres accidents 
Y87 Seqüeles d'autolesió intencionada, agressió i fets d'intenció 

indeterminada 
Y88 Seqüeles d'assistència mèdica i quirúrgica com a causa externa 
Y89 Seqüeles d'altres causes externes 
Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat i mortalitat 
classificades en un altre lloc (Y90-Y98) 

Y90 Prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell d'alcohol en sang 
Y91 Prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell d'intoxicació 
Y95 Afecció nosocomial 
Y96 Afecció relacionada amb la feina 
Y97 Afecció relacionada amb la contaminació ambiental 
Y98 Afecció relacionada amb l'estil de vida 
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Capítol XXI 
Factors que influeixen en l’estat de salut i contac te amb els 
serveis sanitaris 
(Z00-Z99) 

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a revisió i 
exploracions mèdiques (Z00-Z13) 

Z00 Revisió i exploracions mèdiques generals de persones sense símptomes 
ni diagnòstic enregistrat 

Z01 Altres revisions i proves mèdiques especials de persones sense 
símptomes ni diagnòstic enregistrat 

Z02 Revisió i consulta amb finalitats administratives 
Z03 Observació i avaluació mèdiques de malalties i afeccions sospitades 
Z04 Exploració i observació per altres motius 
Z08 Exploracions de seguiment després de tractament per neoplàsies 

malignes 
Z09 Exploracions de seguiment després de tractament per afeccions diferents 

de les neoplàsies malignes 
Z10 Reconeixement sistemàtic general rutinari de subpoblacions definides 
Z11 Estudi de cribratge especial de malalties infeccioses i parasitàries 
Z12 Estudi de cribratge especial de neoplàsies 
Z13 Estudi de cribratge especial d’altres malalties i trastorns 
Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses 
(Z20-Z29) 

Z20 Contacte i exposició a malalties contagioses 
Z21 Estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la immunodeficiència humana 

[VIH]  
Z22 Portador de malaltia infecciosa 
Z23 Necessitat d’immunització contra una única malaltia bacteriana 
Z24 Necessitat d’immunització contra una sola malaltia vírica determinada 
Z25 Necessitat d’immunització contra altres malalties víriques soles 
Z26 Necessitat d’immunització contra altres malalties infeccioses soles 
Z27 Necessitat d’immunització contra combinacions de malalties infeccioses 
Z28 Immunització no realitzada 
Z29 Necessitat d’altres mesures profilàctiques 
Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies 
relacionades amb la reproducció (Z30-Z39) 

Z30 Tractament contraceptiu 
Z31 Tractament de la reproducció 
Z32 Exploració i prova d’embaràs 
Z33 Estat de gestació incidental 
Z34 Supervisió d’embaràs normal 
Z35 Supervisió d’embaràs de risc elevat 
Z36 Cribratge prenatal 
Z37 Resultat del part 
Z38 Nadons nascuts vius segons el lloc de naixement 
Z39 Assistència i exploració postpart 
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Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a 
procediments específics i per a rebre assistència mèdica posterior (Z40-Z54) 

Z40 Cirurgia profilàctica 
Z41 Procediments amb finalitats diferents de la de proporcionar salut 
Z42 Assistència de seguiment que implica cirurgia plàstica 
Z43 Cura d’obertures artificials 
Z44 Col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern 
Z45 Ajustament i control del dispositiu implantat 
Z46 Col·locació i ajustament d’altres dispositius 
Z47 Altres assistències de seguiment de dispositius ortopèdics 
Z48 Altres assistències de seguiment quirúrgic 
Z49 Assistència que implica diàlisi 
Z50 Assistència que implica l’ús de procediments de rehabilitació 
Z51 Altres assistències mèdiques 
Z52 Donants d’òrgans i teixits 
Z53 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser 

sotmeses a procediments específics que finalment no són realitzats 
Z54 Convalescència 
Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb circumstàncies 
socioeconòmiques i psicosocials (Z55-Z65) 

Z55 Problemes relacionats amb l’educació i l’alfabetització 
Z56 Problemes relacionats amb la feina i l’atur 
Z57 Exposició per causa professional a factors de risc 
Z58 Problemes relacionats amb l’entorn físic 
Z59 Problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d’habitatge 
Z60 Problemes relacionats amb l’entorn social 
Z61 Problemes relacionats amb esdeveniments de la vida negatius en la 

infància 
Z62 Altres problemes relacionats amb l’educació 
Z63 Altres problemes relacionats amb l’entorn més proper, incloent 

circumstàncies familiars 
Z64 Problemes relacionats amb certes circumstàncies psicosocials 
Z65 Problemes relacionats amb altres circumstàncies psicosocials 
Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres 
circumstàncies (Z70-Z76) 

Z70 Aconsellament relacionat amb l’actitud, el comportament i l’orientació 
sexuals 

Z71 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a altres 
aconsellaments i assessoraments mèdics no classificats a cap altre lloc 

Z72 Problemes relacionats amb l’estil de vida 
Z73 Problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida 
Z74 Problemes relacionats amb dependència del cuidador 
Z75 Problemes relacionats amb els serveis sanitaris i altres tipus d’assistència 

mèdica 
Z76 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres 

circumstàncies 
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Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb antecedents personals i 
familiars i certes afeccions que influeixen en l’estat de salut (Z80-Z99) 

Z80 Antecedents familiars de neoplàsia maligna 
Z81 Antecedents familiars de trastorns mentals i del comportament 
Z82 Antecedents familiars de determinades deficiències i malalties cròniques 

que porten a discapacitat 
Z83 Antecedents familiars d'altres trastorns especificats 
Z84 Antecedents familiars d’altres afeccions 
Z85 Antecedents personals de neoplàsia maligna 
Z86 Antecedents personals d’altres malalties determinades 
Z87 Antecedents personals d’altres malalties i afeccions 
Z88 Antecedents personals d’al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes 

biològics 
Z89 Absència adquirida d’extremitat 
Z90 Absència adquirida d’òrgans no classificada a cap altre lloc 
Z91 Antecedents personals de factors de risc no classificats a cap altre lloc 
Z92 Antecedents personals de tractament mèdic 
Z93 Estat d’obertura artificial 
Z94 Estat d’òrgan i teixit trasplantats 
Z95 Presència d’implants i empelts cardiovasculars 
Z96 Presència d’altres implants funcionals 
Z97 Presència d’altres dispositius 
Z98 Altres estats postoperatoris 
Z99 Dependència de màquines i dispositius facilitadors no classificada a cap 

altre lloc 

Capítol XXII 
Codis per a finalitats especials 
(U00-U99) 

Assignació provisional de noves malalties d’etiologia incerta (U00-U49) 

U04 Síndrome respiratòria aguda greu [SARS] 
Agents bacterians resistents a antibiòtics (U80-U89) 

U80 Agent resistent a la penicil·lina i antibiòtics relacionats 
U81 Agent resistent a la vancomicina i antibiòtics relacionats 
U88 Agent resistent a múltiples antibiòtics 
U89 Agent resistent a altres antibiòtics i antibiòtics no especificats 
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Determinades malalties infeccioses i 
parasitàries 
(A00-B99) 

Inclou: malalties generalment reconegudes com a contagioses o 
transmissibles 

Empreu un codi addicional (U80-U89), si voleu, per a identificar l'antibiòtic 
al qual és resistent un agent bacterià. 

Exclou: determinades infeccions localitzades –v. els capítols relacionats 
amb el sistema o aparell corresponent  

grip i altres infeccions respiratòries agudes (J00-J22) 
malalties infeccioses i parasitàries específiques del període 

perinatal [excepte el tètanus neonatal, la sífilis congènita, les 
infeccions gonocòcciques perinatals i la malaltia pel virus de la 
immunodeficiència humana [VIH] perinatal] (P35-P39) 

malalties infeccioses i parasitàries que compliquen l'embaràs, el 
part i el puerperi [excepte el tètanus obstètric i la malaltia pel 
virus de la immunodeficiència humana [VIH]] (O98.–) 

portador o presumpte portador de malaltia infecciosa (Z22.–) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

A00-A09 Malalties infeccioses intestinals 
A15-A19 Tuberculosi 
A20-A28 Determinades malalties bacterianes zoonòtiques 
A30-A49 Altres malalties bacterianes 
A50-A64 Infeccions que es transmeten sobretot sexualment 
A65-A69 Altres malalties espiroquetals 
A70-A74 Altres malalties causades per clamídies 
A75-A79 Rickettsiosis 
A80-A89 Infeccions víriques del sistema nerviós central 
A90-A99 Febres víriques transmeses per artròpodes i febres hemorràgiques 

víriques transmeses per artròpodes 
B00-B09 Infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les 

mucoses 
B15-B19 Hepatitis vírica 
B20-B24 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] 
B25-B34 Altres malalties víriques 
B35-B49 Micosis 
B50-B64 Protozoosis 
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B65-B83 Helmintosis 
B85-B89 Pediculosi, acarosi [acariasi] i altres infestacions 
B90-B94 Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries 
B95-B97 Agents bacterians, agents vírics i altres agents infecciosos 
B99 Altres malalties infeccioses 

Malalties infeccioses intestinals 
(A00-A09) 

  A00    Còlera 
A00.0 Còlera causat per Vibrio cholerae  [vibrió del còlera] 01, biotip 

cholerae  
còlera clàssic 

A00.1 Còlera causat per Vibrio cholerae  [vibrió del còlera] 01, biotip 
eltor  
còlera eltor 

A00.9 Còlera no especificat  

  A01    Febres tifoide i paratifoide 
A01.0 Febre tifoide  

infecció per Salmonella typhi 

A01.1 Febre paratifoide A  
A01.2 Febre paratifoide B  
A01.3 Febre paratifoide C  
A01.4 Febre paratifoide no especificada  

infecció per Salmonella paratyphi NE 

  A02    Altres infeccions per salmonel·les 
Inclou: infecció o toxiinfecció alimentària per qualsevol 

espècie de Salmonella diferent de S. typhi i S. 
paratyphi 

A02.0 Enteritis per salmonel·les  
salmonel·losi 

A02.1 Septicèmia per salmonel·les  
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A02.2 Infeccions localitzades per salmonel·les  
artritis per salmonel·les† (M01.3*) 
meningitis per salmonel·les† (G01*) 
nefropatia tubulointersticial per salmonel·les† (N16.0*) 
osteomielitis per salmonel·les† (M90.2*) 
pneumònia per salmonel·les† (J17.0*) 

A02.8 Altres infeccions especificades per salmonel· les   
A02.9 Infecció no especificada per salmonel·les  

  A03    Shigel·losi 
A03.0 Shigel·losi causada per Shigella dysenteriae  

shigel·losi grup A [disenteria de Shiga-Kruse] 

A03.1 Shigel·losi causada per Shigella flexneri  
shigel·losi grup B 

A03.2 Shigel·losi causada per Shigella boydii  
shigel·losi grup C 

A03.3 Shigel·losi causada per Shigella sonnei  
shigel·losi grup D 

A03.8 Altres shigel·losis  
A03.9 Shigel·losi no especificada  

disenteria bacil·lar NE 

  A04    Altres infeccions intestinals bacterianes 
Exclou: enteritis tuberculosa (A18.3) 

toxiinfeccions alimentàries classificades en un altre 
lloc 

A04.0 Infecció per Escherichia coli  enteropatogen  
A04.1 Infecció per Escherichia coli  enterotoxigen  
A04.2 Infecció per Escherichia coli  enteroinvasiu  
A04.3 Infecció per Escherichia coli  enterohemorràgic  
A04.4 Altres infeccions intestinals per Escherichia coli  

enteritis per Escherichia coli NE 

A04.5 Enteritis per Campylobacter  
A04.6 Enteritis causada per Yersinia enterocolitica  

Exclou: yersiniosi extraintestinal (A28.2) 
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A04.7 Enterocolitis causada per Clostridium difficile  
colitis pseudomembranosa 
toxiinfecció alimentària per Clostridium difficile 

A04.8 Altres infeccions intestinals bacterianes esp ecificades  
A04.9 Infecció intestinal bacteriana no especificad a 

enteritis bacteriana NE 

  A05    Altres toxiinfeccions alimentàries bacterianes no  
classificades a cap altre lloc 
Exclou: efecte tòxic de comestibles nocius (T61-T62) 

infecció per Escherichia coli (A04.0-A04.4) 
listeriosi (A32.–) 
toxiinfecció alimentària i infecció per salmonel·les 

(A02.–) 

A05.0 Toxiinfecció alimentària estafilocòccica  
A05.1 Botulisme  

toxiinfecció alimentària clàssica produïda per Clostridium 
botulinum 

A05.2 Toxiinfecció alimentària per Clostridium perfringens  
[Clostridium welchii ] 
enteritis necròtica 

A05.3 Toxiinfecció alimentària per Vibrio parahaemolyticus  
A05.4 Toxiinfecció alimentària per Bacillus cereus  
A05.8 Altres toxiinfeccions alimentàries bacteriane s especificades  
A05.9 Toxiinfecció alimentària bacteriana no especi ficada  

  A06    Amebosi [amebiasi] 
Inclou: infecció produïda per Entamoeba histolytica 

Exclou: altres malalties intestinals protozoàries (A07.–) 

A06.0 Disenteria amèbica aguda  
amebosi aguda 
amebosi intestinal NE 

A06.1 Amebosi intestinal crònica  
A06.2 Colitis amèbica no disentèrica  
A06.3 Ameboma d'intestí  

ameboma NE 
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A06.4 Abscés amèbic hepàtic  
amebosi hepàtica 

A06.5† Abscés amèbic pulmonar (J99.8*)  
abscés amèbic de pulmó (i fetge) 

A06.6† Abscés amèbic encefàlic (G07*)  
abscés amèbic d'encèfal (i fetge) (i pulmó) 

A06.7 Amebosi cutània  
A06.8 Infecció amèbica d’altres localitzacions  

apendicitis amèbica 
balanitis amèbica† (N51.2*) 

A06.9 Amebosi no especificada  

  A07    Altres malalties intestinals protozoàries 
A07.0 Balantidiosi  

disenteria per balantidis 

A07.1 Giardiosi [lambliosi]  
A07.2 Criptosporidiosi  
A07.3 Isosporosi  

coccidiosi intestinal 
infecció produïda per Isospora belli i Isospora hominis 

A07.8 Altres malalties intestinals protozoàries esp ecificades  
sarcocistosi 
sarcosporidiosi 
tricomonosi intestinal 

A07.9 Malaltia intestinal protozoària no especifica da 
colitis protozoària 
diarrea per flagel·lats 
diarrea protozoària 
disenteria protozoària 

  A08    Infeccions intestinals víriques i altres infeccio ns 
intestinals especificades 
Exclou: grip amb afectació del tub digestiu (J09, J10.8, J11.8) 

A08.0 Enteritis per rotavirus  
A08.1 Gastroenteropatia aguda produïda pel virus de  Norwalk  

enteritis per virus petits esfèrics estructurats 

A08.2 Enteritis per adenovirus  
A08.3 Altres enteritis víriques  
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A08.4 Infecció intestinal vírica no especificada  
enteritis vírica NE 
gastroenteritis vírica NE 
gastroenteropatia vírica NE 

A08.5 Altres infeccions intestinals especificades  

  A09    Diarrea i gastroenteritis de presumpte origen inf ecciós 
Nota: Classifiqueu l'afecció a K52.9 en els països on 

qualsevol dels termes enumerats a A09 sense cap altra 
especificació té un origen no infecciós. 

catarro, entèric o intestinal 
colitis 
enteritis 
gastroenteritis 

hemorràgica 
sèptica 
NE 

  
 

diarrea: 
• disentèrica 
• epidèmica 
• NE 
malaltia diarreica infecciosa NE 

Exclou: a causa d'agents bacterians, agents protozoaris, agents 
vírics i altres agents infecciosos especificats (A00-
A08) 

diarrea no infecciosa (K52.9) 
• neonatal (P78.3) 

Tuberculosi 
(A15-A19) 

Inclou: infeccions produïdes per Mycobacterium tuberculosis i 
Mycobacterium bovis 

Exclou: pneumoconiosi associada a tuberculosi (J65) 
seqüeles de tuberculosi (B90.–) 
silicotuberculosi (J65) 
tuberculosi congènita (P37.0) 

  A15    Tuberculosi respiratòria confirmada bacteriològic ament 
i histològicament 
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A15.0 Tuberculosi pulmonar confirmada per microscòp ia d'esput 
amb cultiu o sense  
bronquièctasi 

tuberculosa 
fibrosi 

tuberculosa 
pulmonar 

pneumònia 
tuberculosa 

pneumotòrax 
tuberculós 

confirmat -ada per microscòpia d'esput 
amb cultiu o sense   

 
A15.1 Tuberculosi pulmonar confirmada per cultiu ún icament  

afeccions enumerades a A15.0 confirmades per cultiu únicament 

A15.2 Tuberculosi pulmonar confirmada histològicame nt  
afeccions enumerades a A15.0 confirmades histològicament 

A15.3 Tuberculosi pulmonar confirmada per mitjans n o especificats  
afeccions enumerades a A15.0 confirmades però sense especificar 

si bacteriològicament o histològicament 

A15.4 Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcic s confirmada 
bacteriològicament i histològicament  
tuberculosi de ganglis limfàtics: 
• hilars 
• mediastínics 
• traqueobronquials 

confirmada bacteriològicament i 
histològicament   

 
Exclou: especificada com a primària (A15.7) 

A15.5 Tuberculosi de laringe, tràquea i bronqui con firmada 
bacteriològicament i histològicament  
tuberculosi de: 
• bronqui 
• glotis 
• laringe 
• tràquea 

confirmada bacteriològicament i 
histològicament   

 
A15.6 Pleuresia tuberculosa confirmada bacteriològi cament i 

histològicament  

empiema tuberculós 
tuberculosi de pleura 

confirmat -ada 
bacteriològicament i 
histològicament 

  
 

Exclou: en tuberculosi respiratòria primària confirmada 
bacteriològicament i histològicament (A15.7) 
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A15.7 Tuberculosi respiratòria primària confirmada 
bacteriològicament i histològicament  

A15.8 Altres tuberculosis respiratòries confirmades  
bacteriològicament i histològicament  
tuberculosi de: 
• nas 
• si [qualsevol si nasal] 
tuberculosi mediastínica 
tuberculosi rinofaríngia 

confirmada 
bacteriològicament i 
histològicament 

  

 
A15.9 Tuberculosi respiratòria no especificada conf irmada 

bacteriològicament i histològicament  

  A16    Tuberculosi respiratòria no confirmada 
bacteriològicament o histològicament 

A16.0 Tuberculosi pulmonar bacteriològicament i his tològicament 
negativa  
bronquièctasi 

tuberculosa 
fibrosi 

tuberculosa 
pulmonar 

pneumònia 
tuberculosa 

pneumotòrax 
tuberculós 

bacteriològicament i histològicament 
negatiu -iva   

 
A16.1 Tuberculosi pulmonar, examen bacteriològic i histològic no 

realitzat  
afeccions enumerades a A16.0, examen bacteriològic i histològic 

no realitzat 

A16.2 Tuberculosi pulmonar sense menció de confirma ció 
bacteriològica o histològica  
bronquièctasi 

tuberculosa 
fibrosi tuberculosa 

pulmonar 
pneumònia 

tuberculosa 
pneumotòrax 

tuberculós 
tuberculosi pulmonar 

NE (sense menció de confirmació 
bacteriològica o histològica)   
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A16.3 Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcic s sense menció 
de confirmació bacteriològica o histològica  
tuberculosi de ganglis limfàtics: 
• hilars 
• intratoràcics 
• mediastínics 
• traqueobronquials 

NE (sense menció de confirmació 
bacteriològica o histològica)   

 
Exclou: si és especificada com a primària (A16.7) 

A16.4 Tuberculosi de laringe, tràquea i bronqui sen se menció de 
confirmació bacteriològica o histològica  
tuberculosi de: 
• bronqui 
• glotis 
• laringe 
• tràquea 

NE (sense menció de confirmació 
bacteriològica o histològica)   

 
A16.5 Pleuresia tuberculosa sense menció de confirm ació 

bacteriològica o histològica  
empiema tuberculós 
pleuresia tuberculosa 
tuberculosi de pleura 

NE (sense menció de confirmació 
bacteriològica o histològica)   

 
Exclou: en tuberculosi respiratòria primària (A16.7) 

A16.7 Tuberculosi respiratòria primària sense menci ó de 
confirmació bacteriològica o histològica  
complex tuberculós primari 
tuberculosi respiratòria primària NE 

A16.8 Altres tuberculosis respiratòries sense menci ó de 
confirmació bacteriològica o histològica  
tuberculosi de: 
• nas 
• si [qualsevol si nasal] 
tuberculosi mediastínica 
tuberculosi rinofaríngia 

NE (sense menció de 
confirmació bacteriològica o 
histològica) 

 

 
A16.9 Tuberculosi respiratòria no especificada sens e menció de 

confirmació bacteriològica o histològica  
tuberculosi respiratòria NE 
tuberculosi NE 

 A17†   Tuberculosi del sistema nerviós 
A17.0† Meningitis tuberculosa (G01*)  

leptomeningitis tuberculosa 
tuberculosi de meninges (cerebrals) (espinals) 
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A17.1† Tuberculoma meningi (G07*)  
tuberculoma de meninge 

A17.8† Altres tuberculosis de sistema nerviós   
abscés tuberculós encefàlic (G07*) 
meningoencefalitis tuberculosa (G05.0*) 
mielitis tuberculosa (G05.0*) 
polineuropatia tuberculosa (G63.0*) 
tuberculoma 
tuberculosi de encèfal (G07*) 

medul·la espinal (G07*) 

A17.9† Tuberculosi del sistema nerviós no especificada (G9 9.8*) 

  A18    Tuberculosi d’altres òrgans 
A18.0† Tuberculosi d’ossos i articulacions  

artritis tuberculosa (M01.1*) 
mastoïditis tuberculosa (H75.0*) 
necrosi òssia tuberculosa (M90.0*) 
osteïtis tuberculosa (M90.0*) 
osteomielitis tuberculosa (M90.0*) 
sinovitis tuberculosa (M68.0*) 
tenosinovitis tuberculosa (M68.0*) 
tuberculosi de: 
• columna vertebral (M49.0*) 
• genoll (M01.1*) 
• maluc (M01.1*) 

A18.1 Tuberculosi d'aparell genitourinari  
malaltia inflamatòria pelviana femenina tuberculosa† (N74.1*) 
tuberculosi de: 
• bufeta urinària† (N33.0*) 
• coll uterí† (N74.0*) 
• òrgans genitals masculins† (N51.–*) 
• ronyó† (N29.1*) 
• urèter† (N29.1*) 

A18.2 Limfadenopatia perifèrica tuberculosa  
adenitis tuberculosa 

Exclou: adenopatia tuberculosa traqueobronquial (A15.4, 
A16.3) 

tuberculosi de ganglis limfàtics: 
• intratoràcica (A15.4, A16.3) 
• mesentèrica i retroperitoneal (A18.3) 
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A18.3 Tuberculosi d’intestins, peritoneu i ganglis mesentèrics  
ascites tuberculosa 
enteritis tuberculosa† (K93.0*) 
peritonitis tuberculosa† (K67.3*) 
tuberculosi (de): 
• anus i recte† (K93.0*) 
• intestí (gros) (prim)† (K93.0*) 
• retroperitoneal (ganglis limfàtics) 

A18.4 Tuberculosi de pell i teixit subcutani  
eritema indurat tuberculós 
escrofulodèrmia 
lupus: 
• exedens 
• vulgar: 

• parpella† (H03.1*) 
• NE 

Exclou: lupus eritematós (L93.–) 
• sistèmic (M32.–) 

A18.5 Tuberculosi d'ull  
corioretinitis tuberculosa† (H32.0*) 
episcleritis tuberculosa† (H19.0*) 
iridociclitis tuberculosa† (H22.0*) 
queratitis intersticial tuberculosa† (H19.2*) 
queratoconjuntivitis tuberculosa (intersticial) (flictenular)† 

(H19.2*) 

Exclou: lupus vulgar de parpella (A18.4) 

A18.6 Tuberculosi d’orella  
otitis mitjana tuberculosa† (H67.0*) 

Exclou: mastoïditis tuberculosa (A18.0†) 

A18.7† Tuberculosi de glàndules suprarenals (E35.1*)  
malaltia d’Addison tuberculosa 
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A18.8 Tuberculosi d’altres òrgans especificats  
arteritis cerebral tuberculosa† (I68.1*) 
tuberculosi de: 
• endocardi† (I39.8*) 
• esòfag† (K23.0*) 
• glàndula tiroide† (E35.0*) 
• miocardi† (I41.0*) 
• pericardi† (I32.0*) 

  A19    Tuberculosi miliar 
Inclou: poliserositis tuberculosa 

tuberculosi: 
• disseminada 
• generalitzada 

A19.0 Tuberculosi miliar aguda de localització únic a especificada  
A19.1 Tuberculosi miliar aguda de localitzacions mú ltiples  
A19.2 Tuberculosi miliar aguda no especificada  
A19.8 Altres tuberculosis miliars  
A19.9 Tuberculosi miliar no especificada  

Determinades malalties bacterianes zoonòtiques 
(A20-A28) 

  A20    Pesta 
Inclou: infecció produïda per Yersinia pestis 

A20.0 Pesta bubònica  
A20.1 Pesta cel·lulocutània  
A20.2 Pesta pneumònica  
A20.3 Meningitis per pesta  
A20.7 Pesta septicèmica  
A20.8 Altres formes de pesta  

pesta abortiva 
pesta asimptomàtica 
pesta menor 

A20.9 Pesta no especificada  
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  A21    Tularèmia 
Inclou: febre de la mosca del cérvol 

febre del conill 
infecció per Francisella tularensis 

A21.0 Tularèmia ulceroganglionar  
A21.1 Tularèmia oculoganglionar  

tularèmia oftàlmica 

A21.2 Tularèmia pulmonar  
A21.3 Tularèmia gastrointestinal  

tularèmia abdominal 

A21.7 Tularèmia generalitzada  
A21.8 Altres formes de tularèmia  
A21.9 Tularèmia no especificada  

  A22    Carboncle 
Inclou: infecció produïda per Bacillus anthracis 

A22.0 Carboncle cutani  
carboncle maligne 
pústula maligna 

A22.1 Carboncle pulmonar  
carboncle per inhalació 
malaltia dels cardadors de la llana 

A22.2 Carboncle gastrointestinal  
A22.7 Septicèmia carbonculosa  
A22.8 Altres formes de carboncle  

meningitis carbonculosa† (G01*) 

A22.9 Carboncle no especificat  

  A23    Brucel·losi 
Inclou: febre: 

• Malta 
• mediterrània 
• ondulant 

A23.0 Brucel·losi per Brucella melitensis  
A23.1 Brucel·losi per Brucella abortus  
A23.2 Brucel·losi per Brucella suis  
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A23.3 Brucel·losi per Brucella canis  
A23.8 Altres brucel·losis  
A23.9 Brucel·losi no especificada  

  A24    Borm i melioïdosi 
A24.0 Borm  

infecció per Pseudomonas mallei 
malleus 

A24.1 Melioïdosi aguda i fulminant  
pneumònia per melioïdosi 
septicèmia per melioïdosi 

A24.2 Melioïdosi subaguda i crònica  
A24.3 Altres melioïdosis  
A24.4 Melioïdosi no especificada  

infecció per Pseudomonas pseudomallei NE 
malaltia de Whitmore 

  A25    Febres per mossegada de rata 
A25.0 Espiril·losi  

sodoku 

A25.1 Estreptobacil·losi  
eritema artrítric epidèmic 
febre de Haverhill 
febre estreptobacil·lar per mossegada de rata 

A25.9 Febre no especificada per mossegada de rata  

  A26    Erisipeloide 
A26.0 Erisipeloide cutània  

eritema migrant 

A26.7 Septicèmia per  Erysipelothrix  
A26.8 Altres formes d'erisipeloide  
A26.9 Erisipeloide no especificada  

  A27    Leptospirosi 
A27.0 Leptospirosi icterohemorràgica  

leptospirosi causada per Leptospira interrogans serotip 
icterohaemorrhagiae 

A27.8 Altres formes de leptospirosi  
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A27.9 Leptospirosi no especificada  

  A28    Altres malalties bacterianes zoonòtiques no 
classificades a cap altre lloc 

A28.0 Pasteurel·losi  
A28.1 Malaltia per esgarrapada de gat  

febre per esgarrapada de gat 

A28.2 Yersiniosi extraintestinal  
Exclou: enteritis causada per Yersinia enterocolitica (A04.6) 

pesta (A20.–) 

A28.8 Altres malalties bacterianes zoonòtiques espe cificades no 
classificades a cap altre lloc  

A28.9 Malaltia bacteriana zoonòtica no especificada  

Altres malalties bacterianes 
(A30-A49) 

  A30    Lepra [malaltia de Hansen] 
Inclou: infecció per Mycobacterium leprae 

Exclou: seqüeles de lepra (B92) 

A30.0 Lepra indeterminada  
lepra I 

A30.1 Lepra tuberculoide  
lepra TT 

A30.2 Lepra tuberculoide límit  
lepra BT 

A30.3 Lepra límit  
lepra BB 

A30.4 Lepra lepromatosa límit  
lepra BL 

A30.5 Lepra lepromatosa  
lepra LL 

A30.8 Altres formes de lepra  
A30.9 Lepra no especificada  
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  A31    Infecció per altres micobacteris 
Exclou: lepra (A30.–) 

tuberculosi (A15-A19) 

A31.0 Infecció micobacteriana pulmonar  
infecció per Mycobacterium: 
• avium 
• intracellulare [bacil de Battey] 
• kansasii 

A31.1 Infecció micobacteriana cutània  
infecció per Mycobacterium: 
• marinum 
• ulcerans 
úlcera de Buruli 

A31.8 Altres infeccions micobacterianes  
A31.9 Infecció micobacteriana no especificada  

infecció per micobacteris atípics NE 
micobacteriosi NE 

  A32    Listeriosi 
Inclou: toxiinfecció alimentària listeriòtica 

Exclou: listeriosi neonatal (disseminada) (P37.2) 

A32.0 Listeriosi cutània  
A32.1† Meningitis i meningoencefalitis listeriòtiques  

meningitis listeriòtica (G01*) 
meningoencefalitis listeriòtica (G05.0*) 

A32.7 Septicèmia listeriòtica  
A32.8 Altres formes de listeriosi  

arteritis cerebral listeriòtica† (I68.1*) 
endocarditis listeriòtica† (I39.8*) 
listeriosi oculoganglionar 

A32.9 Listeriosi no especificada  

  A33    Tètanus neonatal 

  A34    Tètanus obstètric 
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  A35    Altres tètanus 
tètanus NE 

Exclou: tètanus: 
• neonatal (A33) 
• obstètric (A34) 

  A36    Diftèria 
A36.0 Diftèria faríngia  

angina membranosa diftèrica 
diftèria amigdalina 

A36.1 Diftèria rinofaríngia  
A36.2 Diftèria laríngia  

laringotraqueïtis diftèrica 

A36.3 Diftèria cutània  
Exclou: eritrasma (L08.1) 

A36.8 Altres diftèries  
conjuntivitis diftèrica† (H13.1*) 
miocarditis diftèrica† (I41.0*) 
polineuritis diftèrica† (G63.0*) 

A36.9 Diftèria no especificada  

  A37    Tos ferina [catarro] 
A37.0 Tos ferina causada per Bordetella pertussis  
A37.1 Tos ferina causada per Bordetella parapertussis  
A37.8 Tos ferina causada per altres espècies de Bordetella  
A37.9 Tos ferina no especificada  

  A38    Febre escarlatina 
escarlatina 

Exclou: amigdalitis estreptocòccica (J02.0) 

  A39    Infecció meningocòccica 
A39.0† Meningitis meningocòccica (G01*)  
A39.1† Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)  

adrenalitis hemorràgica meningocòccica 
síndrome suprarenal meningocòccica 

A39.2 Meningococcèmia aguda  
A39.3 Meningococcèmia crònica  
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A39.4 Meningococcèmia no especificada  
bacterièmia meningocòccica NE 

A39.5† Cardiopatia meningocòccica  
carditis meningocòccica NE (I52.0*) 
endocarditis meningocòccica (I39.8*) 
miocarditis meningocòccica (I41.0*) 
pericarditis meningocòccica (I32.0*) 

A39.8 Altres infeccions meningocòcciques  
artritis meningocòccica† (M01.0*) 
artritis postmeningocòccica† (M03.0*) 
conjuntivitis meningocòccica† (H13.1*) 
encefalitis meningocòccica† (G05.0*) 
neuritis retrobulbar meningocòccica† (H48.1*) 

A39.9 Infecció meningocòccica no especificada  
malaltia meningocòccica NE 

  A40    Septicèmia estreptocòccica 
Exclou: consecutiva a: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O03-O07, O08.0) 

• immunització (T88.0) 
• infusió, transfusió o injecció terapèutica (T80.2) 
durant el treball de part (O75.3) 
neonatal (P36.0-P36.1) 
posterior a un procediment (T81.4) 
puerperal (O85) 

A40.0 Septicèmia causada per estreptococs, grup A  
A40.1 Septicèmia causada per estreptococs, grup B  
A40.2 Septicèmia causada per estreptococs, grup D  
A40.3 Septicèmia causada per Streptococcus pneumoniae  

septicèmia pneumocòccica 

A40.8 Altres septicèmies estreptocòcciques  
A40.9 Septicèmia estreptocòccica no especificada  
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  A41    Altres septicèmies 
Exclou: bacterièmia NE (A49.9) 

consecutiva a: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O03-O07, O08.0) 
• immunització (T88.0) 
• infusió, transfusió o injecció terapèutica (T80.2) 
durant el treball de part (O75.3) 
melioïdosi septicèmica (A24.1) 
pesta septicèmica (A20.7) 
septicèmia (a causa de) (en): 
• actinomicòtica (A42.7) 
• càndides (per) (B37.7) 
• carbonculosa (A22.7) 
• Erysipelothrix (A26.7) 
• estreptocòccica (A40.–) 
• gonocòccica (A54.8) 
• herpesvirus (B00.7) 
• listeriòtica (A32.7) 
• meningocòccica (A39.2-A39.4) 
• neonatal (P36.–) 
• posterior a un procediment (T81.4) 
• puerperal (O85) 
• tularèmia (A21.7) 
• yersiniosi extraintestinal (A28.2) 
síndrome del xoc tòxic (A48.3) 

A41.0 Septicèmia causada per Staphylococcus aureus  
A41.1 Septicèmia causada per altres estafilococs es pecificats  

septicèmia causada per estafilococs coagulasa negatius 

A41.2 Septicèmia causada per estafilococs no especi ficats  
A41.3 Septicèmia causada per Haemophilus influenzae  
A41.4 Septicèmia causada per anaerobis  

Exclou: gangrena gasosa (A48.0) 

A41.5 Septicèmia causada per altres microorganismes  
gramnegatius  
septicèmia per gramnegatius NE 

A41.8 Altres septicèmies especificades  
A41.9 Septicèmia no especificada  

xoc sèptic 
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  A42    Actinomicosi 
Exclou: actinomicetoma (B47.1) 

A42.0 Actinomicosi pulmonar  
A42.1 Actinomicosi abdominal  
A42.2 Actinomicosi cervicofacial  
A42.7 Septicèmia actinomicòtica  
A42.8 Altres formes d'actinomicosi  
A42.9 Actinomicosi no especificada  

  A43    Nocardiosi 
A43.0 Nocardiosi pulmonar  
A43.1 Nocardiosi cutània  
A43.8 Altres formes de nocardiosi  
A43.9 Nocardiosi no especificada  

  A44    Bartonel·losi 
A44.0 Bartonel·losi sistèmica  

febre d’Oroya 

A44.1 Bartonel·losi cutània i mucocutània  
berruga peruana 

A44.8 Altres formes de bartonel·losi  
A44.9 Bartonel·losi no especificada  

  A46    Erisipela 
Exclou: erisipela postpart o puerperal (O86.8) 

  A48    Altres malalties bacterianes no classificades a c ap altre 
lloc 
Exclou: actinomicetoma (B47.1) 

A48.0 Gangrena gasosa  
cel·lulitis clostridial 
mionecrosi clostridial 

A48.1 Malaltia dels legionaris  
A48.2 Malaltia dels legionaris no pneumònica [febre  de Pontiac]  
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A48.3 Síndrome del xoc tòxic  
Exclou: septicèmia NE (A41.9) 

xoc endotòxic NE (R57.8) 

A48.4 Febre purpúrica brasilera  
infecció sistèmica per Haemophilus aegyptius 

A48.8 Altres malalties bacterianes especificades  

  A49    Infecció bacteriana de localització no especifica da 
Exclou: agents bacterians que causen malalties classificades en 

altres capítols (B95-B96) 
infecció espiroquetal NE (A69.9) 
infecció meningocòccica NE (A39.9) 
infecció per clamídies NE (A74.9) 
infecció rickettsiana NE (A79.9) 

A49.0 Infecció estafilocòccica de localització no e specificada  
A49.1 Infecció estreptocòccica de localització no e specificada  
A49.2 Infecció per Haemophilus influenzae  de localització no 

especificada  
A49.3 Infecció per micoplasmes de localització no e specificada  
A49.8 Altres infeccions bacterianes de localització  no especificada  
A49.9 Infecció bacteriana no especificada  

bacterièmia NE 

Infeccions que es transmeten sobretot sexualment 
(A50-A64) 

Exclou: malaltia de Reiter (M02.3) 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-

B24) 
uretritis no especificada i no gonocòccica (N34.1) 
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  A50    Sífilis congènita 
A50.0 Sífilis congènita precoç simptomàtica  

Qualsevol afecció sifilítica congènita especificada com a precoç o 
manifesta abans de dos anys després del naixement. 

faringitis sifilítica congènita precoç 
laringitis sifilítica congènita precoç 
oftalmopatia sifilítica congènita precoç 
osteocondropatia sifilítica congènita precoç 
pneumònia sifilítica congènita precoç 
rinitis sifilítica congènita precoç 
sífilis congènita precoç: 
• cutània 
• mucocutània 
• visceral 

A50.1 Sífilis congènita precoç latent  
Sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció 
serològica positiva i resultat negatiu en l’examen de líquid 
cefaloraquidi, manifesta abans de dos anys després del naixement. 

A50.2 Sífilis congènita precoç no especificada  
Sífilis congènita NE manifesta abans de dos anys després del 
naixement. 

A50.3 Oftalmopatia sifilítica congènita tardana  
oftalmopatia sifilítica congènita tardana NCAL† (H19.2*) 
queratitis intersticial sifilítica congènita tardana† (H19.2*) 

Exclou: tríada de Hutchinson (A50.5) 

A50.4 Neurosífilis congènita tardana [neurosífilis juvenil]  
demència paralítica juvenil 
encefalitis sifilítica congènita tardana† (G05.0*) 
meningitis sifilítica congènita tardana† (G01*) 
neurosífilis taboparètica juvenil 
parèsia general juvenil 
polineuropatia sifilítica congènita tardana† (G63.0*) 
tabes dorsal juvenil 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar qualsevol 
trastorn mental associat. 

Exclou: tríada de Hutchinson (A50.5) 
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A50.5 Altres tipus de sífilis congènita tardana sim ptomàtica  
Qualsevol afecció sifilítica congènita especificada com a tardana o 
manifesta dos anys o més després del naixement. 

articulacions de Clutton† (M03.1*) 
artropatia sifilítica congènita tardana† (M03.1*) 
dents de Hutchinson 
nas de sella sifilític 
osteocondropatia sifilítica congènita tardana† (M90.2*) 
sífilis cardiovascular congènita tardana† (I98.0*) 
tríada de Hutchinson 

A50.6 Sífilis congènita tardana latent  
Sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció 
serològica positiva i resultat negatiu en l’examen del líquid 
cefaloraquidi, manifesta dos anys o més després del naixement. 

A50.7 Sífilis congènita tardana no especificada  
Sífilis congènita NE manifesta dos anys o més després del 
naixement. 

A50.9 Sífilis congènita no especificada  

  A51    Sífilis precoç 
A51.0 Sífilis genital primària  

xancre sifilític NE 

A51.1 Sífilis anal primària  
A51.2 Sífilis primària d'altres localitzacions  
A51.3 Sífilis secundària de pell i mucoses  

alopècia sifilítica† (L99.8*) 
condiloma pla 
leucodèrmia sifilítica† (L99.8*) 
placa mucosa sifilítica 

A51.4 Altres sífilis secundàries  
iridociclitis sifilítica secundària† (H22.0*) 
limfadenopatia sifilítica secundària 
malaltia inflamatòria pelviana femenina sifilítica secundària† 

(N74.2*) 
meningitis sifilítica secundària† (G01*) 
miositis sifilítica secundària† (M63.0*) 
oftalmopatia sifilítica secundària NCAL† (H58.8*) 
periostitis sifilítica secundària† (M90.1*) 
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A51.5 Sífilis precoç latent  
Sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció 
serològica positiva i resultat negatiu en l’examen del líquid 
cefaloraquidi, manifesta abans de dos anys després de produir-se 
la infecció. 

A51.9 Sífilis precoç no especificada  

  A52    Sífilis tardana 
A52.0† Sífilis cardiovascular  

aneurisma sifilític de l'aorta (I79.0*) 
aortitis sifilítica (I79.1*) 
arteritis sifilítica cerebral (I68.1*) 
endocarditis sifilítica NE (I39.8*) 
incompetència aòrtica sifilítica (I39.1*) 
miocarditis sifilítica (I41.0*) 
pericarditis sifilítica (I32.0*) 
regurgitació pulmonar sifilítica (I39.3*) 
sífilis cardiovascular NE (I98.0*) 

A52.1 Neurosífilis simptomàtica  
artropatia de Charcot† (M14.6*) 
atròfia òptica sifilítica tardana† (H48.0*) 
encefalitis sifilítica tardana† (G05.0*) 
meningitis sifilítica tardana† (G01*) 
neuritis auditiva sifilítica tardana† (H94.0*) 
neuritis retrobulbar sifilítica tardana† (H48.1*) 
parkinsonisme sifilític† (G22*) 
polineuropatia sifilítica tardana† (G63.0*) 
tabes dorsal 

A52.2 Neurosífilis asimptomàtica  
A52.3 Neurosífilis no especificada  

goma (sifilítica) 
sífilis (tardana) 
sifiloma 

de sistema nerviós central NE   
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A52.7 Altres tipus de sífilis tardanes simptomàtiqu es 
glomerulopatia en sífilis† (N08.0*) 
goma (sifilítica) 
sífilis tardana o terciària 

qualsevol localització, excepte les 
classificades a A52.0-A52.3  

bursitis sifilítica tardana† (M73.1*) 
corioretinitis sifilítica tardana† (H32.0*) 
episcleritis sifilítica tardana† (H19.0*) 
leucodèrmia sifilítica tardana† (L99.8*) 
malaltia inflamatòria pelviana femenina sifilítica tardana† 

(N74.2*) 
oftalmopatia sifilítica tardana NCAL† (H58.8*) 
peritonitis sifilítica tardana† (K67.2*) 
sífilis [període no especificat] de: 
• fetge† (K77.0*) 
• membrana sinovial† (M68.0*) 
• múscul† (M63.0*) 
• os† (M90.2*) 
• pulmó† (J99.8*) 

A52.8 Sífilis tardana latent  
Sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció 
serològica positiva i resultat negatiu en l’examen del líquid 
cefaloraquidi, manifesta dos anys o més després de la infecció. 

A52.9 Sífilis tardana no especificada  

  A53    Altres sífilis i sífilis no especificades 
A53.0 Sífilis latent no especificada com a precoç o  tardana  

reacció serològica positiva a la sífilis 
sífilis latent NE 

A53.9 Sífilis no especificada  
infecció per Treponema pallidum NE 
sífilis (adquirida) NE 

Exclou: sífilis NE que causa la mort a una edat inferior als dos 
anys (A50.2) 
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  A54    Infecció gonocòccica 
A54.0 Infecció gonocòccica del tracte genitourinari  inferior sense 

abscés periuretral o de les glàndules accessòries  
cervicitis gonocòccica NE 
cistitis gonocòccica NE 
uretritis gonocòccica NE 
vulvovaginitis gonocòccica NE 

Exclou: amb: 
• abscés de les glàndules accessòries (A54.1) 
• abscés periuretral (A54.1) 

A54.1 Infecció gonocòccica del tracte genitourinari  inferior amb 
abscés periuretral i de la glàndula accessòria  
abscés gonocòccic de la glàndula de Bartholin 

A54.2 Pelviperitonitis gonocòccica i altres infecci ons 
genitourinàries gonocòcciques  
epididimitis gonocòccica† (N51.1*) 
malaltia inflamatòria pelviana femenina gonocòccica† (N74.3*) 
orquitis gonocòccica† (N51.1*) 
prostatitis gonocòccica† (N51.0*) 

Exclou: peritonitis gonocòccica (A54.8) 

A54.3 Infecció gonocòccica d’ull 
conjuntivitis gonocòccica† (H13.1*) 
iridociclitis gonocòccica† (H22.0*) 
oftàlmia neonatal produïda per gonococs 

A54.4† Infecció gonocòccica de sistema musculoesquelètic  
artritis gonocòccica (M01.3*) 
bursitis gonocòccica (M73.0*) 
osteomielitis gonocòccica (M90.2*) 
sinovitis gonocòccica (M68.0*) 
tenosinovitis gonocòccica (M68.0*) 

A54.5 Faringitis gonocòccica  
A54.6 Infecció gonocòccica d’anus i recte  
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A54.8 Altres infeccions gonocòcciques  
abscés gonocòccic encefàlic† (G07*) 
endocarditis gonocòccica† (I39.8*) 
lesions cutànies gonocòcciques 
meningitis gonocòccica† (G01*) 
miocarditis gonocòccica† (I41.0*) 
pericarditis gonocòccica† (I32.0*) 
peritonitis gonocòccica† (K67.1*) 
pneumònia gonocòccica† (J17.0*) 
septicèmia gonocòccica 

Exclou: pelviperitonitis gonocòccica (A54.2) 

A54.9 Infecció gonocòccica no especificada  

  A55    Limfogranuloma (veneri) per clamídies 
bubó climàtic o tropical 
estiomen 
limfogranuloma inguinal 
malaltia de Durand-Nicolas-Favre 

  A56    Altres malalties de transmissió sexual per clamíd ies 
Inclou: malalties de transmissió sexual causades per 

Chlamydia trachomatis 

Exclou: conjuntivitis neonatal per clamídies (P39.1) 
limfogranuloma per clamídies (A55) 
pneumònia neonatal per clamídies (P23.1) 
afeccions classificades a A74.– 

A56.0 Infecció per clamídies de tracte genitourinar i inferior  
cervicitis per clamídies 
cistitis per clamídies 
uretritis per clamídies 
vulvovaginitis per clamídies 

A56.1 Infecció per clamídies de pelviperitoneu i al tres òrgans 
genitourinaris  
epididimitis per clamídies† (N51.1*) 
malaltia inflamatòria pelviana femenina per clamídies† (N74.4*) 
orquitis per clamídies† (N51.1*) 

A56.2 Infecció per clamídies no especificada de tra cte genitourinari  
A56.3 Infecció per clamídies d’anus i recte  
A56.4 Infecció per clamídies de faringe  
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A56.8 Infecció per clamídies de transmissió sexual d'altres 
localitzaccions  

  A57    Xancroide 
úlcera tova 

  A58    Granuloma inguinal 
donovanosi 

  A59    Tricomonosi 
Exclou: tricomonosi intestinal (A07.8) 

A59.0 Tricomonosi urogenital  
leucorrea (vaginal) 
prostatitis† (N51.0*) per Trichomonas (vaginalis)   

 
A59.8 Tricomonosi d'altres localitzacions  
A59.9 Tricomonosi no especificada  

  A60    Infecció anogenital per herpesvirus [herpes simpl e] 
A60.0 Infecció per herpesvirus de genitals i tracte  urogenital  

infecció per herpesvirus de tracte genital: 
• femení† (N77.0-N77.1*) 
• masculí† (N51.–*) 

A60.1 Infecció per herpesvirus de pell perianal i r ecte  
A60.9 Infecció anogenital per herpesvirus no especi ficada  

  A63    Altres malalties de transmissió sobretot sexual n o 
classificades a cap altre lloc 
Exclou: mol·lusc contagiós (B08.1) 

papil·loma de coll uterí (D26.0) 

A63.0 Berrugues anogenitals (venèries)  
A63.8 Altres malalties especificades de transmissió  sobretot sexual  

  A64    Malaltia de transmissió sexual no especificada 
malaltia venèria NE 
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Altres malalties espiroquetals 
(A65-A69) 

Exclou: leptospirosi (A27.–) 
sífilis (A50-A53) 

  A65    Sífilis no venèria 
bejel 
njovera 
sífilis endèmica 

  A66    Pian 
Inclou: buba 

frambèsia (tropical) 

A66.0 Lesions inicials de pian  
frambèsia inicial o primària 
mare del pian 
úlcera inicial frambèsica 
xancre piànic 

A66.1 Papil·lomatosi múltiple i pian plantar  
frambesioma 
papil·lomes plantars o palmars de pian 
pianoma 

A66.2 Altres lesions cutànies precoces de pian  
frambèside de pian precoç 
pian cutani, abans de cinc anys després de la infecció 
pian precoç (cutani) (macular) (maculopapular) (micropapular) 

(papular) 

A66.3 Hiperqueratosi de pian  

hiperqueratosi palmar o plantar (precoç) (tardana) a causa de pian 

A66.4 Gomes i úlceres de pian  
frambèside gomosa 
pian nodular tardà (ulcerat) 

A66.5 Gangosa  
rinofaringitis mutilant 
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A66.6 Lesions d'ossos i articulacions de pian  
gangli 
hidroartrosi 
osteïtis 
periostitis (hipertròfica) 

de pian (precoç) 
(tardà -ana)   

 
goma òssia 
gundú 
osteïtis o periostitis gomosa 

de pian (tardà -ana)   
 
A66.7 Altres manifestacions de pian  

nodes juxtaarticulars de pian 
pian mucós 

A66.8 Pian latent  
pian sense manifestacions clíniques, amb serologia positiva 

A66.9 Pian no especificat  

  A67    Pinta [carate] 
A67.0 Lesions primàries de pinta  

pàpula (primària) 
xancre (primari) de pinta   

 
A67.1 Lesions intermèdies de pinta  

hiperqueratosi 
lesions hipercròmiques 
plaques eritematoses 

de pinta   
 

píntides 

A67.2 Lesions tardanes de pinta  
lesions cardiovasculars† (I98.1*) 
lesions cutànies: 
• acròmiques 
• cicatricials 
• discròmiques 

de pinta   

 
A67.3 Lesions mixtes de pinta  

lesions cutànies acròmiques i hipercròmiques de pinta 

A67.9 Pinta no especificada  

  A68    Febres recurrents 
Inclou: febre intermitent 

Exclou: malaltia de Lyme (A69.2) 

A68.0 Febre recurrent transmesa per polls  
febre recurrent causada per Borrelia recurrentis 
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A68.1 Febre recurrent transmesa per paparres  
febre recurrent causada per qualsevol espècie de Borrelia diferent 

de Borrelia recurrentis 

A68.9 Febre recurrent no especificada  

  A69    Altres infeccions espiroquetals 
A69.0 Estomatitis necrosant ulcerosa  

cancrum oris 
estomatitis gangrenosa 
gangrena fusospiroquetal 
noma 

A69.1 Altres infeccions de Vincent  
angina de Vincent 
estomatitis espiroquetal 
estomatitis ulcerativa 
faringitis fusospiroquetal 
gingivitis de Vincent 
gingivitis ulcerosa necrosant (aguda) 
gingivostomatitis ulcerosa necrosant (aguda) 

A69.2 Malaltia de Lyme  
eritema migrant crònic causat per Borrelia burgdorferi 

A69.8 Altres infeccions espiroquetals especificades  
A69.9 Infecció espiroquetal no especificada  

Altres malalties causades per clamídies 
(A70-A74) 

  A70    Infecció per  Chlamydophila psittaci [Chlamydia psittaci]  
clamidiosi aviària 
febre dels lloros 
ornitosi 
psitacosi 

  A71    Tracoma 
Exclou: seqüeles de tracoma (B94.0) 

A71.0 Fase inicial de tracoma  
trachoma dubium 
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A71.1 Fase activa de tracoma  
conjuntivitis fol·licular tracomatosa 
conjuntivitis granulosa (tracomatosa) 
pannus tracomatós 

A71.9 Tracoma no especificat  

  A74    Altres malalties causades per clamídies 
Exclou: conjuntivitis neonatal per clamídies (P39.1) 

malalties de transmissió sexual per clamídies (A55-
A56) 

pneumònia neonatal per clamídies (P23.1) 
pneumònia per clamídies (J16.0) 

A74.0† Conjuntivitis per clamídies (H13.1*)  
paratracoma 

A74.8 Altres malalties per clamídies  
peritonitis per clamídies† (K67.0*) 

A74.9 Infecció per clamídies no especificada  
clamidiosi NE 

Rickettsiosis 
(A75-A79) 

  A75    Tifus 
Exclou: rickettsiosi per Neorickettsia senetsu [Ehrlichia 

sennetsu] (A79.8) 

A75.0 Tifus epidèmic transmès per polls causat per Rickettsia 
prowazekii  
tifus clàssic (febre) 
tifus epidèmic (transmès per polls) 

A75.1 Tifus recurrent [malaltia de Brill]  
malaltia de Brill-Zinsser 

A75.2 Tifus causat per Rickettsia typhi  
tifus murí (transmès per puces) 

A75.3 Tifus causat per Orientia tsutsugamushi [Rickettsia 
tsutsugamushi]  
febre de tsutsugamushi 
tifus de les bardisses (transmès per àcars) 
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A75.9 Tifus no especificat  
tifus (febre) NE 

  A77    Febre maculosa [rickettsiosis transmeses per papa rres] 
A77.0 Febre maculosa causada per Rickettsia rickettsii  

febre de São Paulo 
febre maculosa de les muntanyes Rocalloses 

A77.1 Febre maculosa causada per Rickettsia conorii  
febre botonosa 
febre marsellesa 
febre mediterrània per paparres 
tifus de Kenya per paparres 
tifus de l’Àfrica per paparres 
tifus de l’Índia per paparres 

A77.2 Febre maculosa causada per Rickettsia sibirica  
febre del nord d’Àsia per paparres 
tifus siberià per paparres 

A77.3 Febre maculosa causada per Rickettsia australis  
tifus de Queensland per paparres 

A77.8 Altres febres maculoses  
A77.9 Febre maculosa no especificada  

tifus transmès per paparres NE 

  A78    Febre Q 
febre de Queensland 
febre quadrilateral 
infecció per Coxiella burnetii 

  A79    Altres rickettsiosis 
A79.0 Febre de les trinxeres  

febre de Volínia 
febre quintana 

A79.1 Rickettsiosi exantemàtica causada per Rickettsia akari  
febre de Kew Garden 
rickettsiosi vesiculosa 

A79.8 Altres rickettsiosis especificades  
rickettsiosi per Neorickettsia senetsu [Ehrlichia sennetsu] 

A79.9 Rickettsiosi no especificada  
infecció rickettsiana NE 
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Infeccions víriques del sistema nerviós central 
(A80-A89) 

Exclou: seqüeles de: 
• encefalitis vírica (B94.1) 
• poliomielitis (B91) 

  A80    Poliomielitis aguda 
A80.0 Poliomielitis paralítica aguda associada a va cuna  
A80.1 Poliomielitis paralítica aguda per virus salv atge, importada  
A80.2 Poliomielitis paralítica aguda per virus salv atge, autòctona  
A80.3 Altres poliomielitis paralítiques agudes i po liomielitis 

paralítiques agudes no especificades  
A80.4 Poliomielitis aguda no paralítica  
A80.9 Poliomielitis aguda no especificada  

  A81    Infeccions del sistema nerviós central per virus atípics  
Inclou: malalties del sistema nerviós central causades per 

prions 

A81.0 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob  
encefalopatia espongiforme subaguda 

A81.1 Panencefalitis esclerosant subaguda  
encefalitis per cossos d’inclusió de Dawson 
leucoencefalopatia esclerosant de Van Bogaert 

A81.2 Leucoencefalopatia multifocal progressiva  
leucoencefalopatia multifocal NE 

A81.8 Altres infeccions del sistema nerviós central  per virus atípics  
kuru 

A81.9 Infecció no especificada del sistema nerviós central per virus 
atípics  
malaltia del sistema nerviós central causada per prions NE 

  A82    Ràbia 
A82.0 Ràbia salvatge  
A82.1 Ràbia urbana  
A82.9 Ràbia no especificada  
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  A83    Encefalitis vírica transmesa per mosquits 
Inclou: meningoencefalitis vírica transmesa per mosquits 

Exclou: encefalitis equina veneçolana (A92.2) 

A83.0 Encefalitis japonesa  
A83.1 Encefalitis equina de l'oest  
A83.2 Encefalitis equina de l'est  
A83.3 Encefalitis de Saint Louis  
A83.4 Encefalitis australiana  

malaltia pel virus de Kunjin 

A83.5 Encefalitis de Califòrnia  
encefalitis de La Crosse 
meningoencefalitis de Califòrnia 

A83.6 Malaltia pel virus de Rocio  
A83.8 Altres encefalitis víriques transmeses per mo squits  
A83.9 Encefalitis vírica no especificada transmesa per mosquits  

  A84    Encefalitis vírica transmesa per paparres 
Inclou: meningoencefalitis vírica transmesa per paparres 

A84.0 Encefalitis de l'Extrem Orient transmesa per paparres 
[encefalitis russa vernoestival]  

A84.1 Encefalitis centreeuropea transmesa per papar res  
A84.8 Altres encefalitis víriques transmeses per pa parres  

encefalomielitis ovina 
malaltia pel virus de Powassan 

A84.9 Encefalitis vírica no especificada transmesa per paparres  
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  A85    Altres encefalitis víriques no classificades a ca p altre 
lloc 
Inclou: encefalomielitis vírica especificada NCAL 

meningoencefalitis vírica especificada NCAL 

Exclou: coriomeningitis limfocítica (A87.2) 
encefalitis per: 
• herpes zòster (B02.0) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.4) 
• virus de la parotiditis (B26.2) 
• virus de la poliomielitis (A80.–) 
• virus del xarampió (B05.0) 
encefalomielitis miàlgica benigna (G93.3) 

A85.0† Encefalitis per enterovirus (G05.1*)  
encefalomielitis per enterovirus 

A85.1† Encefalitis per adenovirus (G05.1*)  
meningoencefalitis per adenovirus 

A85.2 Encefalitis vírica no especificada transmesa per artròpodes  
A85.8 Altres encefalitis víriques especificades  

encefalitis letàrgica 
malaltia de Von Economo-Cruchet 

  A86    Encefalitis vírica no especificada 
encefalomielitis vírica NE 
meningoencefalitis vírica NE 

  A87    Meningitis vírica 
Exclou: meningitis per: 

• herpes zòster (B02.1) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.3) 
• virus de la parotiditis (B26.1) 
• virus de la poliomielitis (A80.–) 
• virus del xarampió (B05.1) 

A87.0† Meningitis per enterovirus (G02.0*)  
meningitis per coxsackievirus 
meningitis per echovirus 

A87.1† Meningitis per adenovirus (G02.0*)  
A87.2 Coriomeningitis limfocítica  

meningoencefalitis limfocítica 

A87.8 Altres meningitis víriques  
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A87.9 Meningitis vírica no especificada  

  A88    Altres infeccions víriques del sistema nerviós ce ntral 
no classificades a cap altre lloc 
Exclou: encefalitis vírica NE (A86) 

meningitis vírica NE (A87.9) 

A88.0 Febre exantemàtica per enterovirus [exantema de Boston]  
A88.1 Vertigen epidèmic  
A88.8 Altres infeccions víriques especificades del sistema nerviós 

central  

  A89    Infecció vírica no especificada del sistema nervi ós 
central 

Febres víriques transmeses per artròpodes i febres 
hemorràgiques víriques transmeses per artròpodes 
(A90-A99) 

  A90    Dengue [clàssic] 
Exclou: febre hemorràgica del dengue (A91) 

  A91    Febre hemorràgica del dengue 

  A92    Altres febres víriques transmeses per mosquits 
Exclou: malaltia del riu Ross (B33.1) 

A92.0 Malaltia pel virus de Chikungunya  
febre (hemorràgica) de Chikungunya 

A92.1 Febre O’nyong-nyong  
A92.2 Febre equina veneçolana  

encefalitis equina veneçolana 
malaltia pel virus de l'encefalomielitis equina veneçolana 

A92.3 Infecció pel virus del Nil occidental  
febre del Nil occidental 

A92.4 Febre de la vall de Rift  
A92.8 Altres febres víriques especificades transmes es per 

mosquits  
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A92.9 Febre vírica no especificada transmesa per mo squits  

  A93    Altres febres víriques transmeses per artròpodes no 
classificades a cap altre lloc 

A93.0 Malaltia pel virus d'Oropouche  
febre d'Oropouche 

A93.1 Febre per mosca de la sorra  
febre pappataci 
febre per flebòtom 

A93.2 Febre del Colorado per paparres  
A93.8 Altres febres víriques especificades transmes es per paparres  

malaltia pel virus de l'estomatitis vesicular [febre d'Indiana] 
malaltia pel virus de Piry 

  A94    Febre vírica no especificada transmesa per artròp odes 
febre per arbovirus NE 
infecció per arbovirus NE 

  A95    Febre groga 
A95.0 Febre groga selvàtica  

febre groga de tipus selvàtic 

A95.1 Febre groga urbana  
A95.9 Febre groga no especificada  

  A96    Febre hemorràgica per arenavirus 
A96.0 Febre hemorràgica pel virus de Junín  

febre hemorràgica argentina 

A96.1 Febre hemorràgica pel virus de Machupo  
febre hemorràgica boliviana 

A96.2 Febre de Lassa  
A96.8 Altres febres hemorràgiques per arenavirus  
A96.9 Febre hemorràgica per arenavirus no especific ada 

  A98    Altres febres hemorràgiques víriques no classific ades a 
cap altre lloc 
Exclou: febre hemorràgica de Chikungunya (A92.0) 

febre hemorràgica del dengue (A91) 
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A98.0 Febre hemorràgica de Crimea-Congo  
febre hemorràgica de l’Àsia central 

A98.1 Febre hemorràgica d'Omsk  
A98.2 Malaltia del bosc de Kyasanur  
A98.3 Malaltia pel virus de Marburg  
A98.4 Malaltia pel virus d'Ebola  
A98.5 Febre hemorràgica amb síndrome renal  

febre hemorràgica: 
• coreana 
• epidèmica 
• russa 
malaltia pel virus de Hantaan 
malaltia per hantavirus amb manifestacions renals 
nefropatia epidèmica 

Exclou: síndrome pulmonar (cardiopulmonar) per hantavirus 
(B33.4† J17.1*) 

A98.8 Altres febres hemorràgiques víriques especifi cades  

  A99    Febre hemorràgica vírica no especificada 

Infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell 
i a les mucoses 
(B00-B09) 

  B00    Infeccions per herpesvirus [herpes simple] 
Exclou: herpangina (B08.5) 

infecció anogenital per herpesvirus (A60.–) 
infecció congènita per herpesvirus (P35.2) 
mononucleosi per herpesvirus gamma (B27.0) 

B00.0 Èczema herpètic  
erupció varicel·liforme de Kaposi 

B00.1 Dermatitis vesicular per herpesvirus  
dermatitis vesicular de: 
• llavi 
• orella causada per herpesvirus humà 2 (alfa)   

herpes simple: 
• facial 
• labial  
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B00.2 Gingivostomatitis i faringoamigdalitis per he rpesvirus  
faringitis per herpesvirus 

B00.3† Meningitis per herpesvirus (G02.0*)  
B00.4† Encefalitis per herpesvirus (G05.1*)  

malaltia per herpesvirus simià 
malaltia Simian B 
meningoencefalitis per herpesvirus 

B00.5 Malaltia ocular per herpesvirus  
conjuntivitis per herpesvirus† (H13.1*) 
dermatitis de parpella per herpesvirus† (H03.1*) 
iridociclitis per herpesvirus† (H22.0*) 
iritis per herpesvirus† (H22.0*) 
queratitis per herpesvirus† (H19.1*) 
queratoconjuntivitis per herpesvirus† (H19.1*) 
uveïtis anterior per herpesvirus† (H22.0*) 

B00.7 Malaltia disseminada per herpesvirus  
septicèmia per herpesvirus 

B00.8 Altres formes d'infecció per herpesvirus  
hepatitis per herpesvirus† (K77.0*) 
panadís per herpesvirus 

B00.9 Infecció per herpesvirus no especificada  
infecció per herpes simple NE 

  B01    Varicel·la 
Inclou: verola borda 

B01.0† Meningitis per varicel·la (G02.0*)  
B01.1† Encefalitis per varicel·la (G05.1*)  

encefalitis varicel·losa 
encefalomielitis per varicel·la 

B01.2† Pneumònia per varicel·la (J17.1*)  
B01.8 Varicel·la amb altres complicacions  
B01.9 Varicel·la sense complicació  

varicel·la NE 

  B02    Herpes zòster [zòster] 
Inclou: zona 

zona ígnia 

B02.0† Encefalitis per herpes zòster (G05.1*)  
meningoencefalitis per herpes zòster 
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B02.1† Meningitis per herpes zòster (G02.0*)  
B02.2† Herpes zòster amb altres afectacions del sistema ne rviós  

ganglionitis geniculada postherpètica (G53.0*) 
neuràlgia del trigemin postherpètica (G53.0*) 
polineuropatia postherpètica (G63.0*) 

B02.3 Malaltia ocular per herpes zòster  
blefaritis per herpes zòster† (H03.1*) 
conjuntivitis per herpes zòster† (H13.1*) 
escleritis per herpes zòster† (H19.0*) 
iridociclitis per herpes zòster† (H22.0*) 
iritis per herpes zòster† (H22.0*) 
queratitis per herpes zòster† (H19.2*) 
queratoconjuntivitis per herpes zòster† (H19.2*) 

B02.7 Herpes zòster disseminat  
B02.8 Herpes zòster amb altres complicacions  
B02.9 Herpes zòster sense complicació  

herpes zòster NE 

  B03    Verola 1 

  B04    Verola dels simis 

  B05    Xarampió 
Exclou: panencefalitis esclerosant subaguda (A81.1) 

B05.0† Xarampió complicat per encefalitis (G05.1*)  
encefalitis postxarampió 

B05.1† Xarampió complicat per meningitis (G02.0*)  
meningitis postxarampió 

B05.2† Xarampió complicat per pneumònia (J17.1*)  
pneumònia postxarampió 

B05.3† Xarampió complicat per otitis mitjana (H67.1*)  
otitis mitjana postxarampió 

B05.4 Xarampió amb complicacions intestinals  
B05.8 Xarampió amb altres complicacions  

queratitis i queratoconjuntivitis per xarampió† (H19.2*) 

                                                 
1 La 33a Assemblea Mundial de la Salut, celebrada el 1980, va declarar eradicada la 
verola. La classificació s'ha mantingut com a mesura de vigilància. 
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B05.9 Xarampió sense complicació  
xarampió NE 

  B06    Rubèola [xarampió alemany] 
Exclou: rubèola congènita (P35.0) 

B06.0† Rubèola amb complicacions neurològiques  
encefalitis per rubèola (G05.1*) 
meningitis per rubèola (G02.0*) 
meningoencefalitis per rubèola (G05.1*) 

B06.8 Rubèola amb altres complicacions  
artritis per rubèola† (M01.4*) 
pneumònia per rubèola† (J17.1*) 

B06.9 Rubèola sense complicació  
rubèola NE 

  B07    Berrugues víriques 
berruga: 
• simple 
• vulgar 

Exclou: berrugues anogenitals (venèries) (A63.0) 
papil·loma de: 
• bufeta urinària (D41.4) 
• coll uterí (D26.0) 
• laringe (D14.1) 

  B08    Altres infeccions víriques caracteritzades per le sions a 
la pell i a les mucoses no classificades a cap altr e lloc 
Exclou: malaltia pel virus de l'estomatitis vesicular (A93.8) 

B08.0 Altres infeccions per ortopoxvirus  
malaltia per orfvirus 
vaccí 
verola bovina 
verola mamària bovina [node dels munyidors] 

Exclou: verola dels simis (B04) 

B08.1 Mol·lusc contagiós  
B08.2 Exantema sobtat [sisena malaltia]  
B08.3 Eritema infecciós [cinquena malaltia]  
B08.4 Estomatitis vesicular per enterovirus amb exa ntema  

pseudoglossopeda [malaltia boca-mà-peu] 
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B08.5 Faringitis vesicular per enterovirus  
herpangina 

B08.8 Altres infeccions víriques especificades cara cteritzades per 
lesions a la pell i a les mucoses  
faringitis limfonodular per enterovirus 
glossopeda 
malaltia pel virus tanapox 
malaltia pel virus tumoral dels micos de Yaba 

  B09    Infecció vírica no especificada caracteritzada pe r 
lesions a la pell i a les mucoses 
enantema víric NE 
exantema víric NE 

Hepatitis vírica 
(B15-B19) 

Exclou: hepatitis per citomegalovirus (B25.1) 
hepatitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.8) 
seqüeles d'hepatitis vírica (B94.2) 

  B15    Hepatitis A aguda 
B15.0 Hepatitis A amb coma hepàtic  
B15.9 Hepatitis A sense coma hepàtic  

hepatitis A (aguda) (vírica) NE 

  B16    Hepatitis B aguda 
B16.0 Hepatitis B aguda amb virus delta (coinfecció ) amb coma 

hepàtic  
B16.1 Hepatitis B aguda amb virus delta (coinfecció ) sense coma 

hepàtic  
B16.2 Hepatitis B aguda sense virus delta amb coma hepàtic  
B16.9 Hepatitis B aguda sense virus delta i sense c oma hepàtic  

hepatitis B (aguda) (vírica) NE 

  B17    Altres hepatitis víriques agudes 
B17.0 Infecció o sobreinfecció delta aguda de porta dor d'hepatitis 

B 
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B17.1 Hepatitis C aguda  
B17.2 Hepatitis E aguda  
B17.8 Altres hepatitis víriques agudes especificade s 

hepatitis no A no B (aguda) (vírica) NCAL 

  B18    Hepatitis vírica crònica 
B18.0 Hepatitis B crònica amb virus delta  
B18.1 Hepatitis B crònica sense virus delta  

hepatitis B crònica (vírica) 

B18.2 Hepatitis C crònica  
B18.8 Altres hepatitis víriques cròniques  
B18.9 Hepatitis vírica crònica no especificada  

  B19    Hepatitis vírica no especificada 
B19.0 Hepatitis vírica no especificada amb coma hep àtic  
B19.9 Hepatitis vírica no especificada sense coma h epàtic  

hepatitis vírica NE 

Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] 
(B20-B24) 

Exclou: estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència 
humana [VIH] (Z21) 

  B20    Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana  
[VIH] que provoca malalties infecciones i parasitàr ies 
Exclou: síndrome d'infecció pel VIH aguda (B23.0) 

B20.0 Malaltia pel VIH que provoca infecció micobac teriana  
malaltia pel VIH que provoca tuberculosi 

B20.1 Malaltia pel VIH que provoca altres infeccion s bacterianes  
B20.2 Malaltia pel VIH que provoca malaltia per cit omegalovirus  
B20.3 Malaltia pel VIH que provoca altres infeccion s víriques  
B20.4 Malaltia pel VIH que provoca candidosi  
B20.5 Malaltia pel VIH que provoca altres micosis  
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B20.6 Malaltia pel VIH que provoca pneumònia per Pneumocystis 
jirovecii  
malaltia pel VIH que provoca pneumònia per Pneumocystis 

carinii 

B20.7 Malaltia pel VIH que provoca infeccions múlti ples  
B20.8 Malaltia pel VIH que provoca altres malalties  infeccioses i 

parasitàries  
B20.9 Malaltia pel VIH que provoca malaltia infecci osa o parasitària 

no especificades  
malaltia pel VIH que provoca infecció NE 

  B21    Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana  
[VIH] que provoca neoplàsies malignes 

B21.0 Malaltia pel VIH que provoca sarcoma de Kapos i 
B21.1 Malaltia pel VIH que provoca limfoma de Burki tt  
B21.2 Malaltia pel VIH que provoca altres tipus de limfomes no 

hodgkinians  
B21.3 Malaltia pel VIH que provoca altres neoplàsie s malignes de 

teixit limfoide, teixit hematopoètic i teixits rela cionats  
B21.7 Malaltia pel VIH que provoca neoplàsies malig nes múltiples  
B21.8 Malaltia pel VIH que provoca altres neoplàsie s malignes  
B21.9 Malaltia pel VIH que provoca neoplàsia malign a no 

especificada  

  B22    Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana  
[VIH] que provoca altres malalties especificades 

B22.0 Malaltia pel VIH que provoca encefalopatia  
demència associada al VIH 

B22.1 Malaltia pel VIH que provoca pneumonitis inte rsticial limfoide  
B22.2 Malaltia pel VIH que provoca caquèxia  

malaltia pel VIH que provoca desenvolupament insuficient 
síndrome d'aprimament 

B22.7 Malaltia pel VIH que provoca malalties múltip les classificades 
en un altre lloc  
Nota: Per a emprar aquesta categoria feu referència a les 

«Regles i directrius per a la codificació de mortalitat i 
morbiditat» del volum 2. 
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  B23    Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana  
[VIH] que provoca altres afeccions 

B23.0 Síndrome d'infecció pel VIH aguda  
B23.1 Malaltia pel VIH que provoca limfadenopatia g eneralitzada 

(persistent)  
B23.2 Malaltia pel VIH que provoca anomalies hemato lògiques i 

immunològiques no classificades a cap altre lloc  
B23.8 Malaltia pel VIH que provoca altres afeccions  especificades  

  B24    Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana  
[VIH] no especificada 
complex relacionat amb la sida [CRS] NE  
síndrome d’immunodeficiència adquirida [sida] NE 

Altres malalties víriques 
(B25-B34) 

  B25    Malaltia per citomegalovirus 
Exclou: infecció congènita per citomegalovirus (P35.1) 

mononucleosi per citomegalovirus (B27.1) 

B25.0† Pneumonitis per citomegalovirus (J17.1*)  
B25.1† Hepatitis per citomegalovirus (K77.0*)  
B25.2† Pancreatitis per citomegalovirus (K87.1*)  
B25.8 Altres malalties citomegalovíriques  
B25.9 Malaltia citomegalovírica no especificada  

  B26    Parotiditis 
Inclou: galteres 
 parotitis infecciosa 

B26.0† Orquitis per parotiditis (N51.1*)  
B26.1† Meningitis per parotiditis (G02.0*)  
B26.2† Encefalitis per parotiditis (G05.1*)  
B26.3† Pancreatitis per parotiditis (K87.1*)  
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B26.8 Parotiditis amb altres complicacions  
artritis per parotiditis† (M01.5*) 
miocarditis per parotiditis† (I41.1*) 
nefritis per parotiditis† (N08.0*) 
polineuropatia per parotiditis† (G63.0*) 

B26.9 Parotiditis sense complicació  
galteres NE 
parotiditis NE 

  B27    Mononucleosi infecciosa 
Inclou: angina monocítica 

febre ganglionar 
malaltia de Pfeiffer 

B27.0 Mononucleosi per herpesvirus gamma  
mononucleosi pel virus d'Epstein-Barr 

B27.1 Mononucleosi per citomegalovirus  
B27.8 Altres mononucleosis infeccioses  
B27.9 Mononucleosi infecciosa no especificada  

  B30    Conjuntivitis vírica 
Exclou: malaltia ocular per: 

• herpes zòster (B02.3) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.5) 

B30.0† Queratoconjuntivitis produïda per adenovirus (H19.2 *) 
queratoconjuntivitis epidèmica 
ull de les drassanes 

B30.1† Conjuntivitis produïda per adenovirus (H13.1*)  
conjuntivitis de les piscines 
conjuntivitis fol·licular aguda per adenovirus 

B30.2 Faringoconjuntivitis vírica  
B30.3† Conjuntivitis hemorràgica epidèmica aguda (per ente rovirus) 

(H13.1*) 
conjuntivitis causada per: 
• coxsackievirus 24 
• enterovirus 70 
conjuntivitis hemorràgica (aguda) (epidèmica) 

B30.8† Altres conjuntivitis víriques (H13.1*)  
conjuntivitis de Newcastle 
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B30.9 Conjuntivitis vírica no especificada  

  B33    Altres malalties víriques no classificades a cap altre 
lloc 

B33.0 Miàlgia epidèmica  
malaltia de Bornholm 

B33.1 Malaltia del riu Ross  
febre del riu Ross 
poliartritis i exantema epidèmics 

B33.2 Carditis vírica  
B33.3 Infeccions per retrovirus no classificades a cap altre lloc  

infecció per retrovirus NE 

B33.4† Síndrome pulmonar (cardiopulmonar) per hantavirus [ SPH] 
[SCPH] (J17.1*)  
malaltia pel virus de Sin Nombre 
malaltia per hantavirus amb manifestacions pulmonars 

Empreu un codi addicional (N17.9), si voleu, per a identificar 
qualsevol fallida renal associada a la SPH produïda per etiologies 
dels hantavirus dels Andes, de Bayou i del canal de Black Creek. 

Exclou: febre hemorràgica amb manifestacions renals (A98.5) 

B33.8 Altres malalties víriques especificades  

  B34    Infecció vírica de localització no especificada 
Exclou: agents vírics que causen malalties classificades en 

altres capítols (B97.–) 
infecció per herpesvirus [herpes simple] NE (B00.9) 
infecció per retrovirus NE (B33.3) 
malaltia citomegalovírica NE (B25.9) 

B34.0 Infecció per adenovirus de localització no es pecificada  
B34.1 Infecció per enterovirus de localització no e specificada  

infecció per coxsackievirus NE 
infecció per echovirus NE 

B34.2 Infecció per coronavirus de localització no e specificada  
Exclou: síndrome respiratòria aguda greu [SARS] (U04.9) 

B34.3 Infecció per parvovirus de localització no es pecificada  
B34.4 Infecció per papovavirus de localització no e specificada  
B34.8 Altres infeccions víriques de localització no  especificada  
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B34.9 Infecció vírica no especificada  
virèmia NE 

Micosis 
(B35-B49) 

Exclou: micosi fungoide (C84.0) 
pneumonitis per hipersensibilitat per pols orgànica (J67.–) 

  B35    Dermatofitosi 
Inclou: favus 

infeccions provocades per espècies d'Epidermophyton, 
Microsporum i Trichophyton 

tinya, qualsevol tipus excepte les de B36.– 

B35.0 Tinya de la barba i del cap  
queri 
sicosi micòtica 
tinea barbae 
tinya del cuir cabellut 

B35.1 Tinya de les ungles  
dermatofitosi d'ungla 
onicomicosi 
oníquia dermatofítica 
tinea unguium 

B35.2 Tinya de les mans  
dermatofitosi de mà 
tinea manuum 

B35.3 Tinya dels peus  
dermatofitosi de peu 
peu d’atleta 
tinea pedis 

B35.4 Tinya del cos  
tinea corporis 

B35.5 Tinya imbricada  
tinya de Tokelau 

B35.6 Tinya crural  
pruïja de dhobie 
pruïja inguinal 
tinea cruris 
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B35.8 Altres dermatofitosis  
dermatofitosi: 
• disseminada 
• granulomatosa 

B35.9 Dermatofitosi no especificada  
tinya NE 

  B36    Altres micosis superficials 
B36.0 Pitiriasi versicolor  

tinya: 
• flava 
• versicolor 

B36.1 Tinya negra  
microsporosi negra 
pitiriasi negra 
queratomicosi palmar nigricans 

B36.2 Tricosporosi [piedra] blanca  
tinya blanca 

B36.3 Tricosporosi [piedra] negra  
B36.8 Altres micosis superficials especificades  
B36.9 Micosi superficial no especificada  

  B37    Candidosi [candidiasi] 
Inclou: moniliosi 

oïdiomicosi 

Exclou: candidosi neonatal (P37.5) 

B37.0 Estomatitis per càndides  
muguet oral 

B37.1 Candidosi pulmonar  
B37.2 Candidosi de pell i ungles  

oníquia per càndides 
paroníquia per càndides 

Exclou: dermatitis dels bolquers (L22) 

B37.3† Candidosi de vulva i vagina (N77.1*)  
muguet vaginal 
vulvovaginitis per càndides 
vulvovaginitis per monilials 
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B37.4 Candidosi d’altres parts urogenitals  
balanitis per càndides † (N51.2*) 
uretritis per càndides† (N37.0*) 

B37.5† Meningitis per càndides (G02.1*)  
B37.6† Endocarditis per càndides (I39.8*)  
B37.7 Septicèmia per càndides  
B37.8 Candidosi d’altres localitzacions  

enteritis per càndides 
quilitis per càndides 

B37.9 Candidosi no especificada  
muguet NE 

  B38    Coccidioidomicosi 
B38.0 Coccidioidomicosi pulmonar aguda  
B38.1 Coccidioidomicosi pulmonar crònica  
B38.2 Coccidioidomicosi pulmonar no especificada  
B38.3 Coccidioidomicosi cutània  
B38.4† Meningitis per coccidioidomicosi (G02.1*)  
B38.7 Coccidioidomicosi disseminada  

coccidioidomicosi generalitzada 

B38.8 Altres formes de coccidioidomicosi  
B38.9 Coccidioidomicosi no especificada  

  B39    Histoplasmosi 
B39.0 Infecció pulmonar aguda per Histoplasma capsulatum  
B39.1 Infecció pulmonar crònica per Histoplasma capsulatum  
B39.2 Infecció pulmonar no especificada per Histoplasma 

capsulatum  
B39.3 Infecció disseminada per Histoplasma capsulatum  

infecció generalitzada per Histoplasma capsulatum 

B39.4 Infecció no especificada per Histoplasma capsulatum  
histoplasmosi americana 

B39.5 Infecció per Histoplasma duboisii  
histoplasmosi africana 

B39.9 Histoplasmosi no especificada  
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  B40    Blastomicosi 
Exclou: blastomicosi brasilera (B41.–) 

blastomicosi queloïdal (B48.0) 

B40.0 Blastomicosi pulmonar aguda  
B40.1 Blastomicosi pulmonar crònica  
B40.2 Blastomicosi pulmonar no especificada  
B40.3 Blastomicosi cutània  
B40.7 Blastomicosi disseminada  

blastomicosi generalitzada 

B40.8 Altres formes de blastomicosi  
B40.9 Blastomicosi no especificada  

  B41    Paracoccidioidomicosi 
Inclou: blastomicosi brasilera 

malaltia de Lutz 

B41.0 Paracoccidioidomicosi pulmonar  
B41.7 Paracoccidioidomicosi disseminada  

paracoccidioidomicosi generalitzada 

B41.8 Altres formes de paracoccidioidomicosi  
B41.9 Paracoccidioidomicosi no especificada  

  B42    Esporotricosi 
B42.0† Esporotricosi pulmonar (J99.8*)  
B42.1 Esporotricosi limfocutània  
B42.7 Esporotricosi disseminada  

esporotricosi generalitzada 

B42.8 Altres formes d'esporotricosi  
B42.9 Esporotricosi no especificada  

  B43    Cromomicosi i abscés feohifomicòtic 
B43.0 Cromomicosi cutània  

dermatitis verrucosa 

B43.1 Abscés encefàlic feohifomicòtic  
cromomicosi cerebral 

B43.2 Quist i abscés feohifomicòtics subcutanis  
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B43.8 Altres formes de cromomicosi  
B43.9 Cromomicosi no especificada  

  B44    Aspergil·losi 
Inclou: aspergil·loma 

B44.0 Aspergil·losi pulmonar invasiva  
B44.1 Altres aspergil·losis pulmonars  
B44.2 Aspergil·losi amigdalina  
B44.7 Aspergil·losi disseminada  

aspergil·losi generalitzada 

B44.8 Altres formes d'aspergil·losi  
B44.9 Aspergil·losi no especificada  

  B45    Criptococcosi 
B45.0 Criptococcosi pulmonar  
B45.1 Criptococcosi cerebral  

criptococcosi meningocerebral 
meningitis criptocòccica† (G02.1*) 

B45.2 Criptococcosi cutània  
B45.3 Criptococcosi òssia  
B45.7 Criptococcosi disseminada  

criptococcosi generalitzada 

B45.8 Altres formes de criptococcosi  
B45.9 Criptococcosi no especificada  

  B46    Zigomicosi 
B46.0 Mucormicosi pulmonar  
B46.1 Mucormicosi rinocerebral  
B46.2 Mucormicosi gastrointestinal  
B46.3 Mucormicosi cutània  

mucormicosi subcutània 

B46.4 Mucormicosi disseminada  
mucormicosi generalitzada 

B46.5 Mucormicosi no especificada  
B46.8 Altres zigomicosis  

entomoftoromicosi 
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B46.9 Zigomicosi no especificada  
ficomicosi NE 

  B47    Micetoma 
B47.0 Eumicetoma  

maduromicosi 
peu de Madura micòtic 

B47.1 Actinomicetoma  
B47.9 Micetoma no especificat  

peu de Madura NE 

  B48    Altres micosis no classificades a cap altre lloc 
B48.0 Lobomicosi  

blastomicosi queloïdal 
malaltia de Lobo 

B48.1 Rinosporidiosi  
B48.2 Al·lesqueriosi  

infecció per Pseudallescheria boydii 

Exclou: eumicetoma (B47.0) 

B48.3 Geotricosi  
estomatitis per Geotrichum 

B48.4 Penicil·liosi  
B48.7 Micosis per gèrmens oportunistes  

Micosis causades per fongs de baixa virulència que poden produir 
una infecció només com a conseqüència de factors com ara la 
presència d'una malaltia debilitant o l'administració 
d'immunosupressors i altres agents terapèutics o de radioteràpia. 
La majoria de fongs causants són habitualment sapròfits del sòl i 
de la vegetació en descomposició. 

B48.8 Altres micosis especificades  
adiaspiromicosi 

  B49    Micosi no especificada 
fungèmia NE 
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Protozoosis 
(B50-B64) 

Exclou: amebosi (A06.–) 
altres malalties intestinals protozoàries (A07.–) 

  B50    Paludisme [malària] produït per  Plasmodium falciparum  
Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium falciparum amb 

qualsevol altra espècie de Plasmodium 

B50.0 Paludisme produït per Plasmodium falciparum  amb 
complicacions cerebrals  
paludisme cerebral NE 

B50.8 Altres paludismes greus i complicats produïts  per 
Plasmodium falciparum  
paludisme greu o complicat NE produït per Plasmodium 

falciparum 

B50.9 Paludisme no especificat produït per Plasmodium falciparum  

  B51    Paludisme [malària] produït per Plasmodium vivax  
Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium vivax amb altres 

espècies de Plasmodium, excepte de Plasmodium 
falciparum 

Exclou: en combinació amb Plasmodium falciparum (B50.–) 

B51.0 Paludisme produït per Plasmodium vivax  amb ruptura de 
melsa  

B51.8 Paludisme produït per Plasmodium vivax  amb altres 
complicacions  

B51.9 Paludisme produït per Plasmodium vivax  sense complicació  
paludisme NE produït per Plasmodium vivax 

  B52    Paludisme [malària] produït per  Plasmodium malariae  
Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium malariae amb altres 

espècies de Plasmodium, excepte de Plasmodium 
falciparum i Plasmodium vivax 

Exclou: en combinació amb Plasmodium: 
• falciparum (B50.–) 
• vivax (B51.–) 

B52.0 Paludisme produït per Plasmodium malariae  amb nefropatia  
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B52.8 Paludisme produït per Plasmodium malariae  amb altres 
complicacions  

B52.9 Paludisme produït per Plasmodium malariae  sense 
complicació  
paludisme NE produït per Plasmodium malariae 

  B53    Altres paludismes [malàries] confirmats 
parasitològicament 

B53.0 Paludisme produït per Plasmodium ovale  
Exclou: en combinació amb Plasmodium: 

• falciparum (B50.–) 
• malariae (B52.–) 
• vivax (B51.–) 

B53.1 Paludisme produït per Plasmodium simium  
Exclou: en combinació amb Plasmodium: 

• falciparum (B50.–) 
• malariae (B52.–) 
• ovale (B53.0) 
• vivax (B51.–) 

B53.8 Altres paludismes confirmats parasitològicame nt no 
classificats a cap altre lloc  
paludisme confirmat parasitològicament NE 

  B54    Paludisme [malària] no especificat 
paludisme diagnosticat clínicament sense confirmació 

parasitològica 

  B55    Leishmaniosi 
B55.0 Leishmaniosi visceral  

kala-azar 
leishmaniosi dèrmica postkala-azar 

B55.1 Leishmaniosi cutània  
B55.2 Leishmaniosi mucocutània  
B55.9 Leishmaniosi no especificada  

  B56    Tripanosomosi [tripanosomiasi] africana 
B56.0 Tripanosomosi gambiana  

infecció per Trypanosoma brucei gambiense 
malaltia de la son de l'Àfrica occidental 
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B56.1 Tripanosomosi rhodesiana  
infecció per Trypanosoma brucei rhodesiense 
malaltia de la son est-africana 

B56.9 Tripanosomosi africana no especificada  
malaltia de la son NE 
tripanosomosi NE a llocs on la tripanosomosi africana és 

prevalent 

  B57    Malaltia de Chagas 
Inclou: infecció per Trypanosoma cruzi 

tripanosomosi americana 

B57.0† Malaltia de Chagas aguda amb afectació cardíaca (I4 1.2*, 
I98.1*) 
malaltia de Chagas aguda amb: 
• afectació cardiovascular NCAL (I98.1*) 
• miocarditis (I41.2*) 

B57.1 Malaltia de Chagas aguda sense afectació card íaca 
malaltia de Chagas aguda NE 

B57.2 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació ca rdíaca  
malaltia de Chagas (crònica) (amb): 
• afectació cardiovascular NCAL† (I98.1*) 
• miocarditis† (I41.2*) 
• NE 
tripanosomosi americana NE 
tripanosomosi NE a llocs on la malaltia de Chagas és prevalent 

B57.3 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació de  l'aparell 
digestiu  

B57.4 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació de l sistema 
nerviós  

B57.5 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació d' un altre òrgan  

  B58    Toxoplasmosi 
Inclou: infecció per Toxoplasma gondii 

Exclou: toxoplasmosi congènita (P37.1) 

B58.0† Oftalmopatia per toxoplasmes  
corioretinitis per toxoplasmes (H32.0*) 

B58.1† Hepatitis per toxoplasmes (K77.0*)  
B58.2† Meningoencefalitis per toxoplasmes (G05.2*)  
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B58.3† Toxoplasmosi pulmonar (J17.3*)  
B58.8 Toxoplasmosi amb afectació d'un altre òrgan  

miocarditis per toxoplasmes† (I41.2*) 
miositis per toxoplasmes† (M63.1*) 

B58.9 Toxoplasmosi no especificada  

 B59†   Pneumocistosi (J17.3*) 
pneumònia per Pneumocystis carinii 
pneumònia per Pneumocystis jirovecii 

  B60    Altres protozoosis no classificades a cap altre l loc 
Exclou: criptosporidiosi (A07.2) 

isosporosi (A07.3) 
microsporidiosi intestinal (A07.8) 

B60.0 Babesiosi  
piroplasmosi 

B60.1 Acantamebosi  
conjuntivitis produïda per Acanthamoeba† (H13.1*) 
queratoconjuntivitis produïda per Acanthamoeba† (H19.2*) 

B60.2 Negleriosi  
meningoencefalitis amèbica primària† (G05.2*) 

B60.8 Altres protozoosis especificades  
microsporidiosi 

  B64    Protozoosi no especificada 

Helmintosis 
(B65-B83) 

  B65    Esquistosomosi [bilharziosi] 
Inclou: febre dels cargols 

B65.0 Esquistosomosi produïda per Schistosoma haematobium  
[esquistosomosi urinària]  

B65.1 Esquistosomosi produïda per Schistosoma mansoni  
[esquistosomosi intestinal]  

B65.2 Esquistosomosi produïda per Schistosoma japonicum  
esquistosomosi asiàtica 
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B65.3 Dermatitis per cercàries  
pruïja dels nedadors 

B65.8 Altres esquistosomosis  
infecció per Schistosoma: 
• intercalatum 
• mattheei 
• mekongi 

B65.9 Esquistosomosi no especificada  

  B66    Altres infestacions per trematodes 
B66.0 Opistorquiosi  

infestació per: 
• Opisthorchis (felineus) (viverrini) 
• trematodes de fetge de gat 

B66.1 Clonorquiosi  
infestació per Clonorchis sinensis 
malaltia per trematodes hepàtic oriental 
malaltia per trematodes hepàtic xinès 

B66.2 Dicroceliosi  
infestació per Dicrocoelium dendriticum 
infestació per trematodes de llanceta 

B66.3 Fasciolosi  
infestació per Fasciola: 
• gigantica 
• hepatica 
• indica 
malaltia per trematodes del fetge d'ovella 

B66.4 Paragonimosi  
distomatosi pulmonar 
infestació per espècies de Paragonimus 
malaltia pulmonar per trematodes 

B66.5 Fasciolopsiosi  
distomatosi intestinal 
infestació per Fasciolopsis buski 

B66.8 Altres infestacions per trematodes especifica des  
equinostomosi 
heterofiosi 
metagonimosi 
nanofietosi 
watsoniosi 
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B66.9 Infestació per trematodes no especificada  

  B67    Equinococcosi 
Inclou: hidatidosi 

B67.0 Infestació hepàtica per Echinococcus granulosus  
B67.1 Infestació pulmonar per Echinococcus granulosus  
B67.2 Infestació òssia per Echinococcus granulosus  
B67.3 Infestació per Echinococcus granulosus  d'altres 

localitzacions i localitzacions múltiples  
B67.4 Infestació per Echinococcus granulosus no especificada  
B67.5 Infestació hepàtica per Echinococcus multilocularis  
B67.6 Infestació per Echinococcus multilocularis  d'altres 

localitzacions i localitzacions múltiples  
B67.7 Infestació per Echinococcus multilocularis  no especificada  
B67.8 Equinococcosi hepàtica no especificada  
B67.9 Altres tipus d’equinococcosi i equinococcosis  no 

especificades  
equinococcosi NE 

  B68    Teniosi 
Exclou: cisticercosi (B69.–) 

B68.0 Teniosi  per  Taenia solium  
tènia del porc (infestació) 

B68.1 Teniosi  per  Taenia saginata  
infestació per tènia Taenia saginata adulta 
tènia de la vedella (infestació) 

B68.9 Teniosi no especificada  

  B69    Cisticercosi 
Inclou: cisticercosi produïda per forma larval de Taenia solium 

B69.0 Cisticercosi de sistema nerviós central  
B69.1 Cisticercosi d'ull  
B69.8 Cisticercosi d’altres localitzacions  
B69.9 Cisticercosi no especificada  
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  B70    Difil·lobotriosi i esparganosi 
B70.0 Difil·lobotriosi  

infestació per Diphyllobothrium (adult) (latum) (pacificum) 
tènia del peix (infestació) 

Exclou: difil·lobotriosi larval (B70.1) 

B70.1 Esparganosi  
difil·lobotriosi larval 
espirometrosi 
infestació per: 
• larves de Spirometra 
• Sparganum (mansoni) (proliferum) 

  B71    Altres infestacions per cestodes 
B71.0 Himenolepiosi  

tènia de la rata (infestació) 
tènia nana (infestació) 

B71.1 Dipilidiosi  
tènia del gos (infestació) 

B71.8 Altres infestacions per cestodes especificade s 
cenurosi 

B71.9 Infestació per cestodes no especificada  
cestodes (infestació) NE 

  B72    Dracunculosi 
infestació per cuc de Guinea 
infestació per Dracunculus medinensis 

  B73    Oncocercosi 
ceguesa dels rius 
infestació per Onchocerca volvulus 

  B74    Filariosi 
Exclou: eosinofília (pulmonar) tropical NE (J82) 

oncocercosi (B73) 

B74.0 Filariosi per Wuchereria brancofti  
elefantiasi de Bancroft 
filariosi de Bancroft 

B74.1 Filariosi per Brugia malayi  
B74.2 Filariosi per Brugia timori  
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B74.3 Loaosi  
infestació per Loa loa 
malaltia per cuc de l’ull d’Àfrica 
tumefacció de Calabar 

B74.4 Mansonel·losi  
infestació per Mansonella: 
• ozzardi 
• perstans 
• streptocerca 

B74.8 Altres filariosis  
dirofilariosi 

B74.9 Filariosi no especificada  

  B75    Triquinosi 
infestació per espècies de Trichinella 
triquinel·losi 

  B76    Malalties provocades per ancilòstoms 
Inclou: uncinariosi 

B76.0 Ancilostomosi [ancilostomiasi]  
infecció per espècies d'Ancylostoma 

B76.1 Necatorosi  
infestació per Necator americanus 

B76.8 Altres malalties provocades per ancilòstoms  
B76.9 Malaltia no especificada provocada per ancilò stoms  

larva migrant cutània NE 

  B77    Ascariosi [ascariasi] 
Inclou: ascaridiosi 

infestació per cuc rodó 

B77.0 Ascariosi amb complicacions intestinals  
B77.8 Ascariosi amb altres complicacions  
B77.9 Ascariosi no especificada  

  B78    Estrongiloïdosi 
Exclou: tricostrongilosi (B81.2) 

B78.0 Estrongiloïdosi intestinal  
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B78.1 Estrongiloïdosi cutània  
B78.7 Estrongiloïdosi disseminada  
B78.9 Estrongiloïdosi no especificada  

  B79    Tricuriosi 
tricocefalosi 
tricurs (malaltia) (infestació) 

  B80    Enterobiosi 
infestació per nematodes 
infestació per oxiürs 
oxiürosi 

  B81    Altres helmintosis intestinals no classificades a  cap 
altre lloc 
Exclou: angiostrongilosi produïda per Angiostrongylus 

cantonensis (B83.2) 
angiostrongilosi produïda per Parastrongylus 

cantonensis (B83.2) 

B81.0 Anisakiosi  
infestació per larves Anisakis 

B81.1 Capil·lariosi intestinal  
capil·lariosi NE 
infestació per Capillaria philippinensis 

Exclou: capil·lariosi hepàtica (B83.8) 

B81.2 Tricostrongilosi  
B81.3 Angiostrongilosi intestinal  

angiostrongilosi produïda per Angiostrongylus costaricensis  
angiostrongilosi produïda per Parastrongylus costaricensis 

B81.4 Helmintosis intestinals mixtes  
helmintosi mixta NE 
infestació per helmints intestinals classificable en més d'una de les 

categories B65.0-B81.3 i B81.8 

B81.8 Altres helmintosis intestinals especificades  
infestació per: 
• espècies d'Oesophagostomum [esofagostomosi] 
• Ternidens deminutus [ternidensosi] 
• Ternidens diminutus [ternidensosi] 
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  B82    Parasitisme intestinal no especificat 
B82.0 Helmintosi intestinal no especificada  
B82.9 Parasitisme intestinal no especificat  

  B83    Altres helmintosis 
Exclou: capil·lariosi: 

• intestinal (B81.1) 
• NE (B81.1) 

B83.0 Larva migrant visceral  
toxocarosi 

B83.1 Gnatostomosi  
edema erràtic 

B83.2 Angiostrongilosi produïda per Parastrongylus  cantonensis  
angiostrongilosi produïda per Angiostrongylus cantonensis 
meningoencefalitis eosinofílica† (G05.2*) 

Exclou: angiostrongilosi intestinal (B81.3) 

B83.3 Singamosi  
B83.4 Hirudinosi interna  

Exclou: hirudinosi externa (B88.3) 

B83.8 Altres helmintosis especificades  
acantocefalosi 
capil·lariosi hepàtica 
gongilonemosi 
metastrongilosi 
telaziosi 

B83.9 Helmintosi no especificada  
cucs NE 

Exclou: helmintosi intestinal NE (B82.0) 

Pediculosi, acarosi [acariasi] i altres infestacions 
(B85-B89) 

  B85    Pediculosi i ftiriosi [ftiriasi] 
B85.0 Pediculosi per Pediculus humanus capitis  

infestació per polls del cuir cabellut 

B85.1 Pediculosi per Pediculus humanus corporis  
infestació per polls del cos 
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B85.2 Pediculosi no especificada  
B85.3 Ftiriosi  

infestació per: 
• Phthirus pubis 
• polls del pubis 

B85.4 Pediculosi i ftiriosi mixtes  
infestació classificable en més d'una de les categories B85.0-

B85.3 

  B86    Escabiosi 
ronya sarcòptica 

  B87    Miasi 
Inclou: infestació per larves de mosques 

B87.0 Miasi cutània  
miasi erràtica subcutània 

B87.1 Miasi de les ferides  
miasi traumàtica 

B87.2 Miasi ocular  
B87.3 Miasi rinofaríngia  

miasi laríngia 

B87.4 Miasi auricular  
B87.8 Miasi d’altres localitzacions  

miasi genitourinària 
miasi intestinal 

B87.9 Miasi no especificada  

  B88    Altres infestacions 
B88.0 Altres acarosis  

dermatitis per àcars 
dermatitis provocada per: 
• Dermanyssus gallinae 
• espècies de demòdex 
• Liponyssoides saguinus 
trombiculosi 

Exclou: escabiosi (B86) 

B88.1 Tungosi [infestació per puça de la sorra]  



 

166   

B88.2 Altres infestacions per atròpodes  
escarabosi 

B88.3 Hirudinosi externa  
infestació per sangoneres NE 

Exclou: hirudinosi interna (B83.4) 

B88.8 Altres infestacions especificades  
linguatulosi 
parasitisme ictiòtic per Vandellia cirrhosa 
porocefalosi 

B88.9 Infestació no especificada  
infestació (pell) NE 
infestació per àcars NE 
paràsits de la pell NE 

  B89    Malaltia parasitària no especificada 

Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries 
(B90-B94) 

Nota: Empreu aquestes categories per a indicar afeccions classificables a 
A00-B89 com a causa de seqüeles classificades en un altre lloc. 
Les «seqüeles» inclouen les afeccions especificades com a tals, i 
també els efectes tardans de les malalties classificables a les 
categories anteriors si hi ha evidència que la malaltia ja no és 
present. Per a emprar aquestes categories feu referència a les 
«Regles i directrius per a la codificació de mortalitat i morbiditat» 
del volum 2. 

  B90    Seqüeles de tuberculosi 
B90.0 Seqüeles de tuberculosi del sistema nerviós c entral  
B90.1 Seqüeles de tuberculosi genitourinària  
B90.2 Seqüeles de tuberculosi d’ossos i articulacio ns  
B90.8 Seqüeles de tuberculosi d’altres òrgans  
B90.9 Seqüeles de tuberculosi respiratòria i seqüel es de 

tuberculosi no especificada  
seqüeles de tuberculosi NE 

  B91    Seqüeles de poliomielitis 
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  B92    Seqüeles de lepra 

  B94    Seqüeles d'altres malalties infeccioses i parasit àries, i 
seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries no  
especificades 

B94.0 Seqüeles de tracoma  
B94.1 Seqüeles d'encefalitis vírica  
B94.2 Seqüeles d'hepatitis vírica  
B94.8 Seqüeles d'altres malalties infeccioses i par asitàries 

especificades  
B94.9 Seqüeles de malaltia infecciosa o parasitària  no 

especificades  

Agents bacterians, agents vírics i altres agents 
infecciosos 
(B95-B97) 

Nota: No empreu mai aquestes categories per a la codificació primària. 
Empreu-les com a codis suplementaris o addicionals, si voleu, per 
a identificar el -s agent-s infecciós -osos de malalties classificades 
en un altre lloc. 

  B95    Estreptococs i estafilococs que causen malalties 
classificades en altres capítols 

B95.0 Estreptococs, grup A, que causen malalties cl assificades en 
altres capítols  

B95.1 Estreptococs, grup B, que causen malalties cl assificades en 
altres capítols  

B95.2 Estreptococs, grup D, que causen malalties cl assificades en 
altres capítols  

B95.3 Streptococcus pneumoniae  que causa malalties 
classificades en altres capítols  

B95.4 Altres estreptococs que causen malalties clas sificades en 
altres capítols  

B95.5 Estreptococs no especificats que causen malal ties 
classificades en altres capítols  
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B95.6 Staphylococcus aureus  que causa malalties classificades en 
altres capítols  

B95.7 Altres estafilococs que causen malalties clas sificades en 
altres capítols  

B95.8 Estafilococs no especificats que causen malal ties 
classificades en altres capítols  

  B96    Altres agents bacterians que causen malalties 
classificades en altres capítols 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae  [M. pneumoniae ] que causa 
malalties classificades en altres capítols  
microorganisme semblant al de la pleuropneumònia 

[OSPP/PPLO] 

B96.1 Klebsiella pneumoniae  [K. pneumoniae ] que causa malalties 
classificades en altres capítols  

B96.2 Escherichia coli  [E. coli ] que causa malalties classificades en 
altres capítols  

B96.3 Haemophilus influenzae  [H. influenzae ] que causa malalties 
classificades en altres capítols  

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii)  que causa malalties 
classificades en altres capítols  

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) que 
causa malalties classificades en altres capítols  

B96.6 Bacteroides fragilis [B. fragilis] [Bacillus fragil is] que causa 
malalties classificades en altres capítols  

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens]  que causa malalties 
classificades en altres capítols  

B96.8 Altres agents bacterians especificats que cau sen malalties 
classificades en altres capítols  

  B97    Agents vírics que causen malalties classificades en 
altres capítols 

B97.0 Adenovirus que causa malalties classificades en altres 
capítols  

B97.1 Enterovirus que causa malalties classificades  en altres 
capítols  
coxsackievirus 
echovirus 
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B97.2 Coronavirus que causa malalties classificades  en altres 
capítols  

B97.3 Retrovirus que causa malalties classificades en altres 
capítols  
lentivirus 
oncovirus 

B97.4 Virus respiratori sincicial que causa malalti es classificades 
en altres capítols  

B97.5 Reovirus que causa malalties classificades en  altres capítols  
B97.6 Parvovirus que causa malalties classificades en altres 

capítols  
B97.7 Papil·lomavirus que causa malalties classific ades en altres 

capítols  
B97.8 Altres agents vírics que causen malalties cla ssificades en 

altres capítols  

Altres malalties infeccioses 
(B99) 

  B99    Altres malalties infecciones i malalties infeccio ses no 
especificades 
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Neoplàsies 
(C00-D48) 

Aquest capítol conté els següents grans grups de neoplàsies: 

C00-C97 Neoplàsies malignes 
C00-C75 Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, de 

localitzacions especificades, excepte de teixit limfàtic i 
hematopoètic i teixits relacionats 
C00-C14 Llavi, cavitat oral i faringe 
C15-C26 Òrgans digestius 
C30-C39 Òrgans intratoràcics i respiratoris 
C40-C41 Os i cartílag articular 
C43-C44 Pell 
C45-C49 Teixits tous i mesotelials 
C50 Mama 
C51-C58 Òrgans genitals femenins 
C60-C63 Òrgans genitals masculins 
C64-C68 Tracte urinari 
C69-C72 Ull, encèfal i altres parts del sistema 

nerviós central 
C73-C75 Tiroide i altres glàndules endocrines 

C76-C80 Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, 
secundàries i no especificades 

C81-C96 Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, de 
teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats 

C97 Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples 
independents (primàries) 

D00-D09 Neoplàsies in situ 
D10-D36 Neoplàsies benignes 
D37-D48 Neoplàsies de comportament incert o desconegut [vegeu la nota 

abans del codi D37] 

Notes 

1. Localitzacions primàries, mal definides, secundàries i no especificades 
de neoplàsies malignes 

Les categories C76-C80 inclouen les neoplàsies malignes per a les quals no 
hi ha indicació clara de la localització on s’ha originat el càncer o per a les 
quals s’estableix que el càncer és «disseminat», «dispersat» o «escampat» 
sense menció de la localització primària. En ambdós casos la localització 
primària es considera desconeguda. 



   

  171 

2. Activitat funcional 
Totes les neoplàsies es classifiquen en aquest capítol, tant si són 
funcionalment actives com si no ho són. Podeu emprar un codi addicional del 
capítol IV, si voleu, per a identificar l’activitat funcional associada a 
qualsevol neoplàsia. Per exemple, un feocromocitoma maligne de glàndula 
suprarenal productor de catecolamines s’ha de codificar a C74 amb codi 
addicional E27.5; un adenoma basòfil d’hipòfisi amb síndrome de Cushing 
s’ha de codificar a D35.2 amb codi addicional E24.0. 

3. Morfologia 
Hi ha diversos grans grups morfològics (histològics) de neoplàsies malignes: 
carcinomes, incloent els epidermoides (cèl·lules) i adeno-carcinomes; 
sarcomes; altres tumors de teixits tous, incloent mesoteliomes; limfomes (de 
Hodgkin o no); leucèmia; altres tipus especificats i amb localització 
especificada, i càncers no especificats. «Càncer» és un terme genèric i es pot 
aplicar a qualsevol dels grups de sobre, encara que rarament s'utilitza per a 
designar neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits 
relacionats. De vegades s’utilitza incorrectament el terme «carcinoma» com a 
sinònim de «càncer». 

En el capítol II les neoplàsies es classifiquen predominantment per 
localització dins de grans grups segons el comportament. En alguns casos 
excepcionals la morfologia s’indica en els títols de categoria o subcategoria. 

Per a identificar el tipus histològic de neoplàsia, consulteu els extensos codis 
morfològics independents (vegeu «Morfologia de les neoplàsies»). Aquests 
codis morfològics provenen de la segona edició de la International 
Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), que és una classificació 
biaxial que ofereix sistemes de codificació independents per a la topografia i 
la morfologia. Els codis morfològics tenen sis dígits: els primers quatre dígits 
identifiquen el tipus histològic; el cinquè dígit és el codi de comportament 
(maligne primari, maligne secundari (metastàtic), in situ, benigne, incert (ja 
sigui maligne o benigne); i el sisè dígit és un codi de gradació (diferenciació) 
per a tumors sòlids, i també s’utilitza com a codi especial per a limfomes i 
leucèmies. 

4. Ús de subcategories en el capítol II 
Tingueu en compte l’ús especial de la subcategoria .8 en aquest capítol 
[vegeu nota 5]. Quan ha calgut assignar subcategories per a «altres», 
normalment s’han designat a la subcategoria .7. 

5. Neoplàsies malignes que afecten dues o més localitzacions contigües o 
sobreposades i l’ús de la subcategoria .8 (lesió contigua o 
sobreposada) 

Les categories C00-C75 classifiquen neoplàsies malignes primàries segons el 
seu punt d’origen. Moltes categories de tres caràcters se subdivideixen en 
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noms de parts o subcategories de l’òrgan en qüestió. Classifiqueu a la 
subcategoria .8 («lesió contigua o sobreposada») les neoplàsies malignes que 
se sobreposen en dues o més localitzacions contigües dins d’una categoria de 
tres caràcters i tenen un punt d’origen que no pot ser determinat, si no és que 
la combinació està específicament indexada en un altre lloc. Per exemple, 
carcinoma d’esòfag i estómac està indexat a C16.0 (càrdies), mentre que 
carcinoma de la punta i la cara ventral de la llengua s’ha de codificar a C02.8. 
D’altra banda, carcinoma de la punta de la llengua que s’estén a la cara 
ventral de la llengua s’ha de codificar a C02.1 perquè se’n coneix el punt 
d’origen: la punta de la llengua. «Sobreposició» implica que les 
localitzacions involucrades són contigües (una al costat de l’altra). Les 
subcategories consecutives numèricament sovint són anatòmicament 
contigües, però no sempre és així (p. ex. bufeta urinària C67.−) i potser cal 
consultar textos d’anatomia per a determinar les relacions topogràfiques. 

De vegades una neoplàsia pot depassar els límits de les categories de tres 
caràcters en determinats sistemes o aparells. Per a tenir això en compte s'han 
establert les següents subcategories: 

 C02.8 Lesió contigua o sobreposada de la llengua 
 C08.8 Lesió contigua o sobreposada de les glàndules salivals majors 
 C14.8 Lesió contigua o sobreposada del llavi, la cavitat oral i la faringe 
 C21.8 Lesió contigua o sobreposada del recte, l’anus i el conducte anal 
 C24.8 Lesió contigua o sobreposada del tracte biliar 
 C26.8 Lesió contigua o sobreposada de l’aparell digestiu 
 C39.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans respiratoris i intratoràcics 
 C41.8 Lesió contigua o sobreposada de l’os i el cartílag articular 
 C49.8 Lesió contigua o sobreposada dels teixits tous i els teixits connectius 
 C57.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals femenins 
 C63.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals masculins 
 C68.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans urinaris 
 C72.8 Lesió contigua o sobreposada del sistema nerviós central 

Un exemple d’això és un carcinoma de l’estómac i l’intestí prim, que s’hauria 
de codificar com a C26.8 (Lesió contigua o sobreposada de l’aparell 
digestiu). 

6. Neoplàsies malignes del teixit ectòpic 
Les neoplàsies malignes del teixit ectòpic s’han de codificar a la localització 
indicada, p. ex. les neoplàsies malignes pancreàtiques ectòpiques es 
codifiquen a pàncrees, part no especificada (C25.9). 

7. Ús de l’índex alfabètic en la codificació de neoplàsies 
A més de la localització, tingueu també en compte la morfologia i el 
comportament a l’hora de codificar les neoplàsies, i primer sempre heu de fer 
referència a l’entrada de l’índex alfabètic per a la descripció morfològica. 
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Les pàgines introductòries del volum 3 inclouen instruccions generals sobre 
l’ús correcte de l’índex alfabètic. Consulteu les instruccions específiques i els 
exemples pertanyents a les neoplàsies per a garantir l’ús correcte de les 
categories i les subcategories en el capítol II. 

8. Ús de la segona edició de la International Classification of Diseases for 
Oncology (ICD-O) 

Per a determinats tipus de morfologies, el capítol II proporciona una 
classificació topogràfica més aviat limitada, si és que en proporciona cap. Els 
codis topogràfics de la ICD-O utilitzen per a totes les neoplàsies 
essencialment les mateixes categories de tres i quatre caràcters que el capítol 
II utilitza per a les neoplàsies malignes,  (C00-C77, C80), i així s’incrementa 
l’especificitat de les localitzacions per a altres neoplàsies (malignes 
secundàries (metastàtiques), benignes, in situ i incertes o desconegudes). 

Per tant, és recomanable que les institucions interessades a identificar tant la 
localització com la morfologia dels tumors, p. ex. els registres del càncer, els 
hospitals oncològics, els departaments de patologia i altres entitats 
especialitzades en el càncer, utilitzin la ICD-O. 

Neoplàsies malignes 
(C00-C97) 

Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, de 
localitzacions especificades, excepte de teixit limfàtic i 
hematopoètic i teixits relacionats 
(C00-C75) 

Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faring e 
(C00-C14) 

  C00    Neoplàsia maligna de llavi 
Exclou: pell del llavi (C43.0, C44.0) 

C00.0 Llavi superior extern  
llavi superior: 
• vora lliure dels llavis 
• zona exterior del llavi 
• NE 
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C00.1 Llavi inferior extern  
llavi inferior: 
• vora lliure dels llavis 
• zona exterior del llavi 
• NE 

C00.2 Llavi extern no especificat  
vora lliure dels llavis NE 

C00.3 Llavi superior, cara interna  
llavi superior: 
• cara bucal 
• cara oral 
• fre 
• mucosa 

C00.4 Llavi inferior, cara interna  
llavi inferior: 
• cara bucal 
• cara oral 
• fre 
• mucosa 

C00.5 Llavi no especificat, cara interna  
llavi, sense especificar si és el superior o l’inferior: 
• cara bucal 
• cara oral 
• fre 
• mucosa 

C00.6 Comissura del llavi  
C00.8 Lesió contigua o sobreposada de llavi  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C00.9 Llavi, part no especificada  

  C01    Neoplàsia maligna de base de la llengua 
part fixa de la llengua NE 
superfície dorsal de la base de la llengua 
terç posterior de la llengua 

  C02    Neoplàsia maligna d’altres parts de la llengua i de parts 
de la llengua no especificades 

C02.0 Superfície dorsal de la llengua  
els dos terços anteriors de la superfície dorsal de la llengua 

Exclou: superfície dorsal de la base de la llengua (C01) 
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C02.1 Vora de la llengua  
punta de la llengua 

C02.2 Superfície ventral de la llengua  
els dos terços anteriors de la superfície ventral de la llengua 
fre lingual 

C02.3 Els dos terços anteriors de la llengua, part no especificada  
part mòbil de la llengua NE 
terç mitjà de la llengua NE 

C02.4 Amígdala lingual  
Exclou: amígdala NE (C09.9) 

C02.8 Lesió contigua o sobreposada de la llengua  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna de llengua el punt d’origen de la qual no es pot 
classificar a cap de les categories C01-C02.4 

C02.9 Llengua, part no especificada  

  C03    Neoplàsia maligna de geniva 
Inclou: geniva 
 geniva (arcadalvora) alveolar 

Exclou: neoplàsies malignes odontogèniques (C41.0-C41.1) 

C03.0 Geniva superior  
C03.1 Geniva inferior  
C03.9 Geniva, part no especificada  

  C04    Neoplàsia maligna de sòl de la boca 
C04.0 Sòl anterior de la boca  

anterior respecte de la unió premolar-canina 

C04.1 Sòl lateral de la boca  
C04.8 Lesió contigua o sobreposada del sòl de la bo ca 

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C04.9 Sòl de la boca, part no especificada  

  C05    Neoplàsia maligna de paladar 
C05.0 Paladar dur  
C05.1 Paladar tou  

Exclou: cara rinofaríngia del paladar tou (C11.3) 

C05.2 Úvula  
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C05.8 Lesió palatal contigua o sobreposada  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C05.9 Paladar, part no especificada  
sostre de la boca 

  C06    Neoplàsia maligna d’altres parts de la boca i de parts 
de la boca no especificades 

C06.0 Mucosa de la galta  
mucosa bucal NE 
part interna de la galta 

C06.1 Vestíbul de la boca  
solc bucal (superior) (inferior) 
solc labial (superior) (inferior) 

C06.2 Àrea retromolar  
C06.8 Lesió contigua o sobreposada d’altres parts d e la boca i de 

parts de la boca no especificades  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C06.9 Boca, part no especificada  
cavitat oral NE 
glàndula salival menor, localització no especificada 

  C07    Neoplàsia maligna de glàndula paròtide 

  C08    Neoplàsia maligna d’altres glàndules salivals maj ors i 
de glàndules salivals majors no especificades 
Exclou: glàndula paròtide (C07) 
 neoplàsies malignes de glàndules salivals menors 

especificades que es classifiquen segons la seva 
localització anatòmica 

neoplàsies malignes de glàndules salivals menors NE 
(C06.9) 

C08.0 Glàndula submandibular  
glàndula submaxil·lar 

C08.1 Glàndula sublingual  
C08.8 Lesió contigua o sobreposada de les glàndules  salivals 

majors  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna de glàndules salivals majors el punt d’origen de 
la qual no es pot classificar a cap de les categories C07-C08.1 
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C08.9 Glàndula salival major no especificada  
glàndula salival (major) NE 

  C09    Neoplàsia maligna d’amígdala 
Exclou: amígdala faríngia (C11.1) 
 amígdala lingual (C02.4) 

C09.0 Fossa amigdalina  
C09.1 Pilar del vel del paladar (anterior) (posteri or)  
C09.8 Lesió contigua o sobreposada d’amígdala  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C09.9 Amígdala, part no especificada  
amígdala: 
• faucial 
• palatina 
• NE 

  C10    Neoplàsia maligna d’orofaringe 
Exclou: amígdala (C09.−) 

C10.0 Val·lècula  
C10.1 Cara anterior de l’epiglotis  

epiglotis, vora [marge] lliure 
plec -s glossoepiglòtic -s 

Exclou: epiglotis (porció suprahioïdal) NE (C32.1) 

C10.2 Paret lateral de l’orofaringe  
C10.3 Paret posterior de l’orofaringe  
C10.4 Fenedura branquial  

quist branquial [localització de neoplàsia] 

C10.8 Lesió contigua o sobreposada d’orofaringe  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

zona d’unió de l’orofaringe 

C10.9 Orofaringe, part no especificada  

  C11    Neoplàsia maligna de rinofaringe 
C11.0 Paret superior de la rinofaringe  

sostre de la rinofaringe 
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C11.1 Paret posterior de la rinofaringe  
adenoides 
amígdala faríngia 

C11.2 Paret lateral de la rinofaringe  
fossa de Rosenmüller 
obertura de la trompa d’Eustaqui 
recés faringi 

C11.3 Paret anterior de la rinofaringe  
cara rinofaríngia (anterior) (posterior) del paladar tou 
sòl de la rinofaringe 
vora posterior de la coana nasal 
vora posterior del septe nasal 

C11.8 Lesió contigua o sobreposada de la rinofaring e 
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C11.9 Rinofaringe, part no especificada  
paret rinofaríngia NE 

  C12    Neoplàsia maligna de si piriforme 
fossa piriforme 

  C13    Neoplàsia maligna d’hipofaringe 
Exclou: si piriforme (C12) 

C13.0 Regió postcricoïdal  
C13.1 Plec aritenoepiglòtic, cara hipofaríngia  

plec aritenoepiglòtic: 
• zona marginal 
• NE 

Exclou: plec aritenoepiglòtic, cara laríngia (C32.1) 

C13.2 Paret posterior de la hipofaringe  
C13.8 Lesió contigua o sobreposada de la hipofaring e 

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C13.9 Hipofaringe, part no especificada  
paret hipofaríngia NE 
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  C14    Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de 
localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral  i 
faringe 
Exclou: cavitat oral NE (C06.9) 

C14.0 Faringe, part no especificada  
C14.2 Anell de Waldeyer  
C14.8 Lesió contigua o sobreposada del llavi, la ca vitat oral i la 

faringe  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe el punt d’origen 
de la qual no es pot classificar a cap de les categories C00-C14.2 

Neoplàsies malignes d’òrgans digestius 
(C15-C26) 

  C15    Neoplàsia maligna d’esòfag 
Nota: S’ofereixen dues subclassificacions alternatives: 

 .0-.2 per descripció anatòmica 

 .3-.5 per terços 

Aquesta desviació del principi que les categories han 
de ser excloents entre elles és deliberada, perquè totes 
dues formes terminològiques s’utilitzen però les 
divisions anatòmiques resultants no són anàlogues. 

C15.0 Part cervical de l’esòfag  
C15.1 Part toràcica de l’esòfag  
C15.2 Part abdominal de l’esòfag  
C15.3 Terç superior de l’esòfag  
C15.4 Terç mitjà de l’esòfag  
C15.5 Terç inferior de l’esòfag  
C15.8 Lesió contigua o sobreposada de l’esòfag  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C15.9 Esòfag, part no especificada  
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  C16    Neoplàsia maligna d’estómac 
C16.0 Càrdies  

esòfag i estómac 
orifici cardial 
unió cardioesofàgica 
unió gastroesofàgica 

C16.1 Fons de l’estómac  
C16.2 Cos de l’estómac  
C16.3 Antre pilòric  

antre gàstric 

C16.4 Pílor  
conducte pilòric 
prepílor 

C16.5 Curvatura menor de l’estómac, part no especif icada  
curvatura menor de l’estómac, no classificable a C16.1-C16.4 

C16.6 Curvatura major de l’estómac, part no especif icada  
curvatura major de l’estómac, no classificable a C16.0-C16.4 

C16.8 Lesió contigua o sobreposada de l’estómac  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C16.9 Estómac, part no especificada  
càncer gàstric NE 

  C17    Neoplàsia maligna d’intestí prim 
C17.0 Duodè  
C17.1 Jejú  
C17.2 Ili  

Exclou: vàlvula ileocecal (C18.0) 

C17.3 Diverticle de Meckel  
C17.8 Lesió contigua o sobreposada de l’intestí pri m 

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C17.9 Intestí prim, part no especificada  
  C18    Neoplàsia maligna de còlon 
C18.0 Cec 

vàlvula ileocecal 

C18.1 Apèndix  
C18.2 Còlon ascendent  
C18.3 Angle hepàtic  
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C18.4 Còlon transvers  
C18.5 Angle esplènic  
C18.6 Còlon descendent  
C18.7 Còlon sigmoide  

sigmoïdal (flexura) 

Exclou: unió rectosigmoide (C19) 

C18.8 Lesió contigua o sobreposada del còlon  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C18.9 Còlon, part no especificada  
intestí gros NE 

  C19    Neoplàsia maligna d’unió rectosigmoide 
còlon i recte 
còlon rectosigmoide 

  C20    Neoplàsia maligna de recte 
ampul·la rectal 

  C21    Neoplàsia maligna d’anus i conducte anal 
C21.0 Anus, part no especificada  

Exclou: marge anal (C43.5, C44.5) 
 pell anal (C43.5, C44.5) 

pell perianal (C43.5, C44.5) 

C21.1 Conducte anal  
esfínter anal 

C21.2 Zona cloacal  
C21.8 Lesió contigua o sobreposada del recte, l'anu s i el conducte 

anal  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

anorectal 
neoplàsia maligna de recte, anus i conducte anal el punt d’origen 

de la qual no es pot classificar a cap de les categories C20-C21.2 
unió anorectal 
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  C22    Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars 
intrahepàtics 
Exclou: tracte biliar NE (C24.9) 

neoplàsia maligna secundària de fetge (C78.7) 

C22.0 Carcinoma de cèl·lules hepàtiques  
carcinoma hepatocel·lular 
hepatoma 

C22.1 Carcinoma de conducte biliar intrahepàtic  
colangiocarcinoma 

C22.2 Hepatoblastoma  
C22.3 Angiosarcoma de fetge  

sarcoma de cèl·lules de Kupffer 

C22.4 Altres sarcomes de fetge  
C22.7 Altres carcinomes especificats de fetge  
C22.9 Fetge, part no especificada  

  C23    Neoplàsia maligna de vesícula biliar 

  C24    Neoplàsia maligna d’altres parts del tracte bilia r i de 
parts del tracte biliar no especificades 
Exclou: conducte biliar intrahepàtic (C22.1) 

C24.0 Conducte biliar extrahepàtic  
colèdoc 
conducte cístic 
conducte hepàtic 
conducte o via biliar NE 

C24.1 Ampul·la de Vater 

C24.8 Lesió contigua o sobreposada del tracte bilia r 
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna de tracte biliar el punt d’origen de la qual no es 
pot classificar a cap de les categories C22.0-C24.1 

neoplàsia maligna que afecta els conductes biliars intrahepàtics i 
extrahepàtics 

C24.9 Tracte biliar, part no especificada  

  C25    Neoplàsia maligna de pàncrees 
C25.0 Cap del pàncrees  
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C25.1 Cos del pàncrees  
C25.2 Cua del pàncrees  
C25.3 Conducte pancreàtic  
C25.4 Pàncrees endocrí  

illots de Langerhans 

C25.7 Altres parts del pàncrees  
coll del pàncrees 

C25.8 Lesió contigua o sobreposada del pàncrees  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C25.9 Pàncrees, part no especificada  

  C26    Neoplàsia maligna d’altres òrgans digestius i d’ò rgans 
digestius mal definits 
Exclou: peritoneu i retroperitoneu (C48.−) 

C26.0 Tracte intestinal, part no especificada  
intestí NE 

C26.1 Melsa  
Exclou: limfoma no hodgkinià (C82-C85) 
 malaltia de Hodgkin (C81.−) 

C26.8 Lesió contigua o sobreposada de l’aparell dig estiu  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’òrgans digestius el punt d’origen de la qual 
no es pot classificar a cap de les categories C15-C26.1 

Exclou: unió cardioesofàgica (C16.0) 

C26.9 Localitzacions mal definides dins l’aparell d igestiu  
tracte gastrointestinal NE 
tub digestiu NE 
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Neoplàsies malignes d’òrgans respiratoris i intrato ràcics 
(C30-C39) 

Inclou: orella mitjana 

Exclou: mesotelioma (C45.−) 

  C30    Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana  
C30.0 Fossa nasal  

cartílag nasal 
conca nasal 
part interna del nas 
septe nasal 
vestíbul nasal 

Exclou: bulb olfactori (C72.2) 
nas NE (C76.0) 
os nasal (C41.0) 
pell del nas (C43.3, C44.3) 
vora posterior del septe i la coana nasals (C11.3) 

C30.1 Orella mitjana  
cèl·lules aèries mastoïdals 
orella interna 
trompa d’Eustaqui 

Exclou: cartílag de l’orella (C49.0) 
conducte auditiu (extern) (C43.2, C44.2) 
os de l’orella (meat) (C41.0) 
pell de l’orella (externa) (C43.2, C44.2) 

  C31    Neoplàsia maligna de sins accessoris 
C31.0 Si maxil·lar  

antre (de Highmore) (maxil·lar) 

C31.1 Si etmoïdal  
C31.2 Si frontal  
C31.3 Si esfenoïdal  
C31.8 Lesió contigua o sobreposada dels sins access oris  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C31.9 Si accessori, no especificat  
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  C32    Neoplàsia maligna de laringe 
C32.0 Glotis  

corda vocal (veritable) NE 
laringe intrínseca 

C32.1 Supraglotis  
cara (laríngia) posterior de l’epiglotis 
corda vocal falsa 
epiglotis (porció suprahioïdal) NE 
laringe extrínseca 
plec aritenoepiglòtic, cara laríngia 
plecs vestibulars 

Exclou: cara anterior de l’epiglotis (C10.1) 
cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic (C13.1) 
plec aritenoepiglòtic NE (C13.1) 
zona marginal del plec aritenoepiglòtic (C13.1) 

C32.2 Subglotis  
C32.3 Cartílag laringi  
C32.8 Lesió contigua o sobreposada de la laringe  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C32.9 Laringe, part no especificada  

  C33    Neoplàsia maligna de tràquea 

  C34    Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó 
C34.0 Bronqui principal  

carina traqueal 
hil (pulmonar) 

C34.1 Lòbul superior, bronqui o pulmó  
C34.2 Lòbul mitjà, bronqui o pulmó  
C34.3 Lòbul inferior, bronqui o pulmó  
C34.8 Lesió contigua o sobreposada de bronqui i pul mó  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C34.9 Bronqui o pulmó, parts no especificades  

  C37    Neoplàsia maligna de tim 
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  C38    Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura 
Exclou: mesotelioma (C45.−) 

C38.0 Cor  
pericardi 

Exclou: grans vasos (C49.3) 

C38.1 Mediastí anterior  
C38.2 Mediastí posterior  
C38.3 Mediastí, part no especificada  
C38.4 Pleura  
C38.8 Lesió contigua o sobreposada de cor, mediastí  i pleura  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

  C39    Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de 
localitzacions mal definides de l’aparell respirato ri i els 
òrgans intratoràcics 
Exclou: intratoràcica NE (C76.1) 

toràcica NE (C76.1) 

C39.0 Vies respiratòries altes, part no especificad a 
C39.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans resp iratoris i 

intratoràcics  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’òrgans respiratoris i intratoràcics el punt 
d’origen de la qual no es pot classificar a cap de les categories 
C30-C39.0 

C39.9 Localitzacions mal definides dins l’aparell r espiratori  
tracte respiratori NE 

Neoplàsies malignes d’os i cartílag articular 
(C40-C41) 

Exclou: medul·la òssia NE (C96.7) 
membrana sinovial (C49.−) 

  C40    Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular de le s 
extremitats 

C40.0 Escàpula i ossos llargs de l’extremitat super ior  
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C40.1 Ossos curts de l’extremitat superior  
C40.2 Ossos llargs de l’extremitat inferior  
C40.3 Ossos curts de l’extremitat inferior  
C40.8 Lesió contigua o sobreposada d’os i cartílag articular de les 

extremitats  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C40.9 Os i cartílag articular d’extremitat no espec ificada  

  C41    Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular d’alt res 
localitzacions i de localitzacions no especificades  
Exclou: cartílag (de): 

• extremitats (C40.−) 
• laringe (C32.3) 
• nasal (C30.0) 
• orella (C49.0) 
ossos de les extremitats (C40.−) 

C41.0 Ossos del crani i la cara  
maxil·lar superior 
os orbitari 

Exclou: carcinoma, qualsevol tipus llevat de l’intraossi o 
l’odontogènic de: 

• maxil·lar superior (C03.0) 
• si maxil·lar (C31.0) 
maxil·lar (inferior) (C41.1) 

C41.1 Mandíbula  
maxil·lar inferior 

Exclou: carcinoma, qualsevol tipus llevat de l’intraossi o 
l’odontogènic de: 

• maxil·lar NE (C03.9) 
• inferior (C03.1) 

maxil·lar (superior) (C41.0) 

C41.2 Columna vertebral  
Exclou: sacre i còccix (C41.4) 

C41.3 Costelles, estern i clavícula  
C41.4 Ossos pelvians, sacre i còccix  
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C41.8 Lesió contigua o sobreposada de l’os i el car tílag articular  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’os i cartílag articular el punt d’origen de la 
qual no es pot classificar a cap de les categories C40-C41.4 

C41.9 Os i cartílag articular no especificats  

Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell 
(C43-C44) 

  C43    Melanoma maligne de pell 
Inclou: codis morfològics M872-M879 amb codi de 

comportament /3 

Exclou: melanoma maligne de la pell dels òrgans genitals 
(C51-C52, C60.−, C63.−) 

C43.0 Melanoma maligne de llavi  
Exclou: vora lliure dels llavis (C00.0-C00.2) 

C43.1 Melanoma maligne de parpella, incloent les co missures 
palpebrals  

C43.2 Melanoma maligne d’orella i conducte auditiu extern  
C43.3 Melanoma maligne d’altres parts de la cara i de parts de la 

cara no especificades  
C43.4 Melanoma maligne de cuir cabellut i coll  
C43.5 Melanoma maligne de tronc  

marge anal 
pell anal 
pell de la mama 
pell perianal 

Exclou: anus NE (C21.0) 

C43.6 Melanoma maligne d’extremitat superior, inclo ent l’espatlla  
C43.7 Melanoma maligne d’extremitat inferior, inclo ent el maluc  
C43.8 Melanoma maligne contigu o sobreposat de pell  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C43.9 Melanoma maligne de pell, part no especificad a 
melanoma (maligne) NE 
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  C44    Altres neoplàsies malignes de pell 
Inclou: neoplàsia maligna de: 

• glàndules sebàcies 
• glàndules sudorípares 

Exclou: melanoma maligne de pell (C43.−) 
pell dels òrgans genitals (C51-C52, C60.−, C63.−) 
sarcoma de Kaposi (C46.−) 

C44.0 Pell del llavi  
carcinoma basocel·lular del llavi 

Exclou: neoplàsia maligna de llavi (C00.−) 

C44.1 Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals  
Exclou: teixit connectiu de la parpella (C49.0) 

C44.2 Pell de l’orella i el conducte auditiu extern  
Exclou: teixit connectiu de l’orella (C49.0) 

C44.3 Pell d’altres parts i de parts no especificad es de la cara  
C44.4 Pell del cuir cabellut i el coll  
C44.5 Pell del tronc  

marge anal 
pell anal 
pell de la mama 
pell perianal 

Exclou: anus NE (C21.0) 

C44.6 Pell de l’extremitat superior, incloent l’esp atlla  
C44.7 Pell de l’extremitat inferior, incloent el ma luc  
C44.8 Lesió contigua o sobreposada de la pell  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C44.9 Neoplàsia maligna de pell no especificada  

Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials 
(C45-C49) 

  C45    Mesotelioma 
Inclou: codi morfològic M905 amb codi de comportament /3 

C45.0 Mesotelioma pleural  
Exclou: altres neoplàsies malignes de pleura (C38.4) 
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C45.1 Mesotelioma peritoneal  
epipló 
mesenteri 
mesocòlon 
peritoneu (parietal) (pelvià) 

Exclou: altres neoplàsies malignes de peritoneu (C48.−) 
C45.2 Mesotelioma de pericardi  

Exclou: altres neoplàsies malignes de pericardi (C38.0) 

C45.7 Mesotelioma d’altres localitzacions  
C45.9 Mesotelioma no especificat  

  C46    Sarcoma de Kaposi 
Inclou: codi morfològic M9140 amb codi de comportament /3 

C46.0 Sarcoma de Kaposi de pell  
C46.1 Sarcoma de Kaposi de teixits tous  
C46.2 Sarcoma de Kaposi de paladar  
C46.3 Sarcoma de Kaposi de ganglis limfàtics  
C46.7 Sarcoma de Kaposi d’altres localitzacions  
C46.8 Sarcoma de Kaposi de múltiples òrgans  
C46.9 Sarcoma de Kaposi no especificat  

  C47    Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós 
autònom 
Inclou: nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics 

C47.0 Nervis perifèrics del cap, la cara i el coll  
Exclou: nervis perifèrics de l’òrbita (C69.6) 

C47.1 Nervis perifèrics de l’extremitat superior, i ncloent l’espatlla  
C47.2 Nervis perifèrics de l’extremitat inferior, i ncloent el maluc  
C47.3 Nervis perifèrics del tòrax  
C47.4 Nervis perifèrics de l’abdomen  
C47.5 Nervis perifèrics de la pelvis  
C47.6 Nervis perifèrics del tronc, part no especifi cada  
C47.8 Lesió contigua o sobreposada dels nervis peri fèrics i el 

sistema nerviós autònom  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C47.9 Nervis perifèrics i sistema nerviós autònom n o especificats  
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  C48    Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu 
Exclou: mesotelioma (C45.−) 

sarcoma de Kaposi (C46.1) 

C48.0 Retroperitoneu  
C48.1 Parts especificades del peritoneu  

epipló 
mesenteri 
mesocòlon 
peritoneu: 
• parietal 
• pelvià 

C48.2 Peritoneu, part no especificada  
C48.8 Lesió contigua o sobreposada de retroperitone u i peritoneu  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

  C49    Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits  
connectius 
Inclou: bossa sinovial 

cartílag 
fàscia 
greix 
lligaments, excepte el lligament uterí 
membrana sinovial 
múscul 
tendó (beina) 
vas sanguini 
vasos limfàtics 

Exclou: cartílag (de): 
• articular (C40-C41) 
• laringe (C32.3) 
• nasal (C30.0) 
mesotelioma (C45.−) 
nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (C47.−) 
peritoneu (C48.−) 
retroperitoneu (C48.0) 
sarcoma de Kaposi (C46.−) 
teixit connectiu de la mama (C50.−) 
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C49.0 Teixits tous i teixits connectius del cap, la  cara i el coll  
teixit connectiu de: 
• orella 
• parpella 

Exclou: teixit connectiu de l’òrbita (C69.6) 

C49.1 Teixits tous i teixits connectius de l’extrem itat superior, 
incloent l’espatlla  

C49.2 Teixits tous i teixits connectius de l’extrem itat inferior, 
incloent el maluc  

C49.3 Teixits tous i teixits connectius del tòrax  
aixella 
diafragma 
grans vasos 

Exclou: cor (C38.0) 
mama (C50.−) 
mediastí (C38.1-C38.3) 
tim (C37) 

C49.4 Teixits tous i teixits connectius de l’abdome n 
hipocondri 
paret abdominal 

C49.5 Teixits tous i teixits connectius de la pelvi s 
engonal 
flanc 
natja 
perineu 

C49.6 Teixits tous i teixits connectius del tronc, part no 
especificada  
esquena NE 

C49.8 Lesió contigua o sobreposada dels teixits tou s i els teixits 
connectius  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna de teixits tous i teixits connectius el punt 
d’origen de la qual no es pot classificar a cap de les categories 
C47-C49.6 

C49.9 Teixits tous i teixits connectius no especifi cats  
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Neoplàsia maligna de mama 
(C50) 

  C50    Neoplàsia maligna de mama 
Inclou: teixit connectiu de la mama 

Exclou: pell de la mama (C43.5, C44.5) 

C50.0 Mugró i arèola  
C50.1 Porció central de la mama  
C50.2 Quadrant superointern de la mama  
C50.3 Quadrant inferointern de la mama  
C50.4 Quadrant superoextern de la mama  
C50.5 Quadrant inferoextern de la mama  
C50.6 Prolongació axil·lar de la mama  
C50.8 Lesió contigua o sobreposada de la mama  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C50.9 Mama, part no especificada  

Neoplàsies malignes d’òrgans genitals femenins 
(C51-C58) 

Inclou: pell dels òrgans genitals femenins 

  C51    Neoplàsia maligna de vulva 
C51.0 Llavi vulvar major  

glàndula de Bartholin [vestibular major] 

C51.1 Llavi vulvar menor  
C51.2 Clítoris  
C51.8 Lesió contigua o sobreposada de la vulva  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C51.9 Vulva, part no especificada  
genitals femenins externs NE 

  C52    Neoplàsia maligna de vagina 

  C53    Neoplàsia maligna de coll uterí 
C53.0 Endocèrvix  
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C53.1 Exocèrvix  
C53.8 Lesió contigua o sobreposada del coll uterí  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C53.9 Coll uterí, part no especificada  

  C54    Neoplàsia maligna de cos uterí 
C54.0 Istme de l’úter  

segment uterí inferior 

C54.1 Endometri  
C54.2 Miometri  
C54.3 Fons de l’úter  
C54.8 Lesió contigua o sobreposada del cos uterí  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C54.9 Cos uterí, part no especificada  

  C55    Neoplàsia maligna d’úter, part no especificada 

  C56    Neoplàsia maligna d’ovari 

  C57    Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals femeni ns i 
d’òrgans genitals femenins no especificats 

C57.0 Trompa de Fal·lopi  
oviducte 
trompa uterina 

C57.1 Lligament ample  
C57.2 Lligament rodó  
C57.3 Parametri  

lligament uterí NE 

C57.4 Annexos uterins no especificats  
C57.7 Altres òrgans genitals femenins especificats  

cos o conducte de Wolff 

C57.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans geni tals femenins  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’òrgans genitals femenins el punt d’origen de 
la qual no es pot classificar a cap de les categories C51-C57.7, 
C58 

tuboovàrica 
uteroovàrica 
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C57.9 Òrgan genital femení no especificat  
tracte genitourinari femení NE 

  C58    Neoplàsia maligna de placenta 
coriocarcinoma NE 
corioepitelioma NE 

Exclou: corioadenoma (destructiu) (D39.2) 
mola hidatiforme: 
• invasiva (D39.2) 
• maligna (D39.2) 
• NE (O01.9) 

Neoplàsies malignes d’òrgans genitals masculins 
(C60-C63) 

Inclou: pell dels òrgans genitals masculins 

  C60    Neoplàsia maligna de penis 
C60.0 Prepuci  
C60.1 Gland penià  
C60.2 Cos del penis  

cos cavernós 

C60.8 Lesió contigua o sobreposada del penis  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C60.9 Penis, part no especificada  
pell del penis NE 

  C61    Neoplàsia maligna de pròstata 

  C62    Neoplàsia maligna de testicle 
C62.0 Testicle no descendit  

testicle ectòpic [localització de neoplàsia] 
testicle retingut [localització de neoplàsia] 

C62.1 Testicle descendit  
testicle escrotal 

C62.9 Testicle no especificat  
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  C63    Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals mascul ins i 
d’òrgans genitals masculins no especificats 

C63.0 Epidídim  
C63.1 Cordó espermàtic  
C63.2 Escrot  

pell de l’escrot 

C63.7 Altres òrgans genitals masculins especificats  
túnica vaginal de la bossa testicular 
vesícula seminal 

C63.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans geni tals 
masculins  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’òrgans genitals masculins el punt d’origen de 
la qual no es pot classificar a cap de les categories C60-C63.7 

C63.9 Òrgan genital masculí no especificat  
tracte genitourinari masculí NE 

Neoplàsia maligna de tracte urinari 
(C64-C68) 

  C64    Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal 
Exclou: calzes renals (C65) 

pelvis renal (C65) 

  C65    Neoplàsia maligna de pelvis renal 
calzes renals 
unió pieloureteral 

  C66    Neoplàsia maligna d’urèter 
Exclou: orifici ureteral de la bufeta urinària (C67.6) 

  C67    Neoplàsia maligna de bufeta urinària 
C67.0 Trígon de la bufeta urinària  
C67.1 Cúpula de la bufeta urinària  
C67.2 Paret lateral de la bufeta urinària  
C67.3 Paret anterior de la bufeta urinària  
C67.4 Paret posterior de la bufeta urinària  
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C67.5 Coll de la bufeta urinària  
orifici uretral intern 

C67.6 Orifici ureteral  
C67.7 Úrac  
C67.8 Lesió contigua o sobreposada de la bufeta uri nària  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C67.9 Bufeta urinària, part no especificada  

  C68    Neoplàsia maligna d’altres òrgans urinaris i d’òr gans 
urinaris no especificats 
Exclou: tracte genitourinari NE: 

• femení (C57.9) 
• masculí (C63.9) 

C68.0 Uretra  
Exclou: orifici uretral de la bufeta urinària (C67.5) 

C68.1 Glàndula parauretral  
C68.8 Lesió contigua o sobreposada dels òrgans urin aris  

[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’òrgans urinaris el punt d’origen de la qual no 
es pot classificar a cap de les categories C64-C68.1 

C68.9 Òrgan urinari no especificat  
aparell urinari NE 

Neoplàsies malignes d’ull, encèfal i altres parts d el sistema 
nerviós central 
(C69-C72) 

  C69    Neoplàsia maligna d’ull i annexos oculars 
Exclou: nervi òptic (C72.3) 

parpella (pell) (C43.1, C44.1) 
teixit connectiu de la parpella (C49.0) 

C69.0 Conjuntiva  
C69.1 Còrnia  
C69.2 Retina  
C69.3 Coroide  



 

198   

C69.4 Cos ciliar  
globus ocular 

C69.5 Glàndula i conducte lacrimals  
conducte nasolacrimal 
sac lacrimal 

C69.6 Òrbita  
múscul extraocular 
nervis perifèrics de l’òrbita 
teixit connectiu de l’òrbita 
teixit retrobulbar 
teixit retroocular 

Exclou: os orbitari (C41.0) 

C69.8 Lesió contigua o sobreposada de l’ull i els a nnexos oculars  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C69.9 Ull, part no especificada  

  C70    Neoplàsia maligna de meninge 
C70.0 Meninge cerebral  
C70.1 Meninge espinal  
C70.9 Meninge no especificada  

  C71    Neoplàsia maligna d’encèfal 
Exclou: nervis cranials (C72.2-C72.5) 

teixit retrobulbar (C69.6) 

C71.0 Cervell, excepte lòbuls i ventricles  
supratentorial NE 

C71.1 Lòbul frontal  
C71.2 Lòbul temporal  
C71.3 Lòbul parietal  
C71.4 Lòbul occipital  
C71.5 Ventricle cerebral  

Exclou: ventricle quart (C71.7) 

C71.6 Cerebel  
C71.7 Tronc encefàlic  

infratentorial NE 
ventricle quart 
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C71.8 Lesió contigua o sobreposada de l’encèfal  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

C71.9 Encèfal, part no especificada  

  C72    Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cra nials i 
altres parts del sistema nerviós central 
Exclou: meninges (C70.−) 

nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (C47.−) 

C72.0 Medul·la espinal  
C72.1 Cua de cavall  
C72.2 Nervi olfactori  

bulb olfactori 

C72.3 Nervi òptic  
C72.4 Nervi acústic  
C72.5 Altres nervis cranials i nervis cranials no e specificats  

nervi cranial NE 

C72.8 Lesió contigua o sobreposada d’encèfal i altr es parts del 
sistema nerviós central  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

neoplàsia maligna d’encèfal i altres parts del sistema nerviós 
central el punt d’origen de la qual no es pot classificar a cap de 
les categories C70-C72.5 

C72.9 Sistema nerviós central, part no especificada  
sistema nerviós NE 

Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules 
endocrines 
(C73-C75) 

  C73    Neoplàsia maligna de glàndula tiroide 

  C74    Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal 
C74.0 Còrtex de glàndula suprarenal  
C74.1 Medul·la de glàndula suprarenal  
C74.9 Glàndula suprarenal no especificada  
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  C75    Neoplàsia maligna d’altres glàndules endocrines i  
estructures relacionades 
Exclou: glàndula suprarenal (C74.−) 

glàndula tiroide (C73) 
ovari (C56) 
pàncrees endocrí (C25.4) 
testicle (C62.−) 
tim (C37) 

C75.0 Glàndula paratiroide  
C75.1 Glàndula pituïtària  
C75.2 Conducte craniofaringi  
C75.3 Glàndula pineal  
C75.4 Corpuscle carotidi  
C75.5 Corpuscle aòrtic i altres paraganglis  
C75.8 Afectació pluriglandular no especificada  

Nota: Si les localitzacions d’afectació múltiple són 
conegudes, codifiqueu-les separadament. 

C75.9 Glàndula endocrina no especificada  

Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, 
secundàries i no especificades 
(C76−C80) 

  C76    Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de 
localitzacions mal definides 
Exclou: neoplàsia maligna de: 

• localització no especificada (C80) 
• teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats 

(C81-C96) 
• tracte genitourinari NE: 

• femení (C57.9) 
• masculí (C63.9) 

C76.0 Cap, cara i coll  
galta NE 
nas NE 
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C76.1 Tòrax  
aixella NE 
intratoràcica NE 
toràcica NE 

C76.2 Abdomen  
C76.3 Pelvis  

engonal NE 
localitzacions contigües o sobreposades a diferents aparells situats 

dins la pelvis, com ara: 
• septe rectovaginal 
• septe rectovesical 

C76.4 Extremitat superior  
C76.5 Extremitat inferior  
C76.7 Altres localitzacions mal definides  
C76.8 Lesió contigua o sobreposada d’altres localit zacions i de 

localitzacions mal definides  
[Vegeu nota 5 a l’inici d’aquest capítol.] 

  C77    Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics  i 
neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàt ics 
Exclou: neoplàsia maligna de ganglis limfàtics, especificada 

com a primària (C81-C87, C96.−) 

C77.0 Ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll  
ganglis limfàtics supraclaviculars 

C77.1 Ganglis limfàtics intratoràcics  
C77.2 Ganglis limfàtics intraabdominals  
C77.3 Ganglis limfàtics de l’aixella i l’extremitat  superior  

ganglis limfàtics pectorals 

C77.4 Ganglis limfàtics inguinals i de l’extremitat  inferior  
C77.5 Ganglis limfàtics intrapelvians  
C77.8 Ganglis limfàtics de regions múltiples  
C77.9 Gangli limfàtic no especificat  

  C78    Neoplàsia maligna secundària d’òrgans respiratori s i 
digestius 

C78.0 Neoplàsia maligna secundària de pulmó  
C78.1 Neoplàsia maligna secundària de mediastí  
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C78.2 Neoplàsia maligna secundària de pleura  
embassament pleural maligne NE 

C78.3 Neoplàsia maligna secundària d’altres òrgans respiratoris i 
d’òrgans respiratoris no especificats  

C78.4 Neoplàsia maligna secundària d’intestí prim  
C78.5 Neoplàsia maligna secundària d’intestí gros i  recte  
C78.6 Neoplàsia maligna secundària de retroperitone u i peritoneu  

ascites maligna NE 

C78.7 Neoplàsia maligna secundària de fetge  
C78.8 Neoplàsia maligna secundària d’altres òrgans digestius i 

d’òrgans digestius no especificats  

  C79    Neoplàsia maligna secundària d’altres localitzaci ons 
C79.0 Neoplàsia maligna secundària de ronyó i pelvi s renal  
C79.1 Neoplàsia maligna secundària de bufeta urinàr ia, d’altres 

òrgans urinaris i d’òrgans urinaris no especificats  
C79.2 Neoplàsia maligna secundària de pell  
C79.3 Neoplàsia maligna secundària d’encèfal i meni nges cerebrals  
C79.4 Neoplàsia maligna secundària d’altres parts i  de parts no 

especificades del sistema nerviós central  
C79.5 Neoplàsia maligna secundària d’os i medul·la òssia  
C79.6 Neoplàsia maligna secundària d’ovari  
C79.7 Neoplàsia maligna secundària de glàndula supr arenal  
C79.8 Neoplàsia maligna secundària d’altres localit zacions 

especificades  

  C80    Neoplàsia maligna de localització no especificada  
càncer 
càncer generalitzat 
càncer múltiple 
carcinoma 
carcinomatosi 
tumor maligne 
tumor maligne generalitzat 

localització NE (primària) 
(secundària)  

 
caquèxia maligna 
localització primària desconeguda 
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Neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i 
teixits relacionats 
(C81-C96) 

Nota: Els termes que s’utilitzen en les categories C82-C85 per als 
limfomes no hodgkinians són els de la Working Formulation, que 
intentava trobar una base comuna entre diversos grans models de 
classificació. Els termes que s’utilitzaven en aquests models no 
apareixen a les llistes tabulars, però sí a l’índex alfabètic; no 
sempre és possible aconseguir una equivalència exacta entre els 
termes de l’índex alfabètic i les llistes tabulars. 

Inclou: codis morfològics M959-M994 amb codi de comportament /3 

Exclou: neoplàsia secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia no 
especificada de ganglis limfàtics (C77.−) 

  C81    Malaltia de Hodgkin 
Inclou: codis morfològics M965-M966 amb codi de 

comportament /3 

C81.0 Predomini limfocític  
predomini limfociticohistiocític 

C81.1 Esclerosi nodular  
C81.2 Cel·lularitat mixta  
C81.3 Limfopènia  
C81.7 Altres malalties de Hodgkin  
C81.9 Malaltia de Hodgkin no especificada  

  C82    Limfoma no hodgkinià fol·licular [nodular] 
Inclou: codi morfològic M969 amb codi de comportament /3 
 limfoma no hodgkinià fol·licular amb àrees difuses o 

sense 
C82.0 Cèl·lula clivellada petita, fol·licular  
C82.1 Cèl·lules mixtes clivellades petites i grans,  fol·licular  
C82.2 Cèl·lula gran, fol·licular  
C82.7 Altres tipus de limfoma no hodgkinià fol·licu lar  
C82.9 Limfoma no hodgkinià fol·licular no especific at 

limfoma no hodgkinià nodular NE 
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  C83    Limfoma no hodgkinià difús 
Inclou: codis morfològics M9593, M9595, M967-M968 amb 

codi de comportament /3 

C83.0 Cèl·lula petita (difús)  
C83.1 Cèl·lula clivellada petita (difús)  
C83.2 Cèl·lules mixtes petites i grans (difús)  
C83.3 Cèl·lula gran (difús)  

sarcoma de cèl·lules reticulars 

C83.4 Immunoblàstic (difús)  
C83.5 Limfoblàstic (difús)  
C83.6 Indiferenciat (difús)  
C83.7 Tumor de Burkitt  
C83.8 Altres tipus de limfoma no hodgkinià difús  
C83.9 Limfoma no hodgkinià difús no especificat  

  C84    Limfoma T perifèric i limfoma cutani de limfòcits  T 
Inclou: codi morfològic M970 amb codi de comportament /3 

C84.0 Micosi fungoide  
C84.1 Malaltia de Sézary  
C84.2 Limfoma de limfòcits T  
C84.3 Limfoma limfoepitelioide  

limfoma de Lennert 

C84.4 Limfoma T perifèric  
C84.5 Altres limfomes de limfòcits T i limfomes de limfòcits T no 

especificats  
Nota: Si es menciona el llinatge o l’afectació dels limfòcits T 

juntament amb un limfoma específic, codifiqueu-ho 
allà on la descripció sigui més explícita. 

  C85    Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de l imfoma 
no hodgkinià no especificats 
Inclou: codis morfològics M9590-M9592, M9594, M971 amb 

codi de comportament /3 

C85.0 Limfosarcoma  
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C85.1 Limfoma de limfòcits B no especificat  
Nota: Si es menciona el llinatge o l’afectació dels limfòcits B 

juntament amb un limfoma específic, codifiqueu-ho 
allà on la descripció sigui més explícita. 

C85.7 Altres tipus especificats de limfoma no hodgk inià  
microglioma 
reticuloendoteliosi maligna 
reticulosi maligna 

C85.9 Limfoma no hodgkinià de tipus no especificat  
limfoma maligne NE 
limfoma no hodgkinià NE 
limfoma NE 

  C88    Malalties immunoproliferatives malignes 
Inclou: codi morfològic M976 amb codi de comportament /3 

C88.0 Macroglobulinèmia de Waldenström  
C88.1 Malaltia de la cadena pesant alfa  
C88.2 Malaltia de la cadena pesant gamma  

malaltia de Franklin 

C88.3 Malaltia immunoproliferativa de l’intestí pri m 
malaltia mediterrània 

C88.7 Altres malalties immunoproliferatives maligne s 
C88.9 Malalties immunoproliferatives malignes no es pecificades  

malaltia immunoproliferativa NE 

  C90    Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmà tiques 
malignes 
Inclou: codis morfològics M973, M9830 amb codi de 

comportament /3 

C90.0 Mieloma múltiple  
malaltia de Kahler 
mielomatosi 

Exclou: mieloma solitari (C90.2) 

C90.1 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques  
C90.2 Plasmocitoma extramedul·lar  

mieloma solitari 
plasmocitoma NE 
tumor de cèl·lules plasmàtiques malignes NE 
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  C91    Leucèmia limfoide 
Inclou: codis morfològics M982, M9940-M9941 amb codi de 

comportament /3 

C91.0 Leucèmia limfoblàstica aguda  
Exclou: exacerbació aguda de leucèmia limfocítica crònica 

(C91.1) 

C91.1 Leucèmia limfocítica crònica  
C91.2 Leucèmia limfocítica subaguda  
C91.3 Leucèmia prolimfocítica  
C91.4 Leucèmia de cèl·lules peludes 

reticuloendoteliosi leucèmica 
tricoleucèmia 

C91.5 Leucèmia de limfòcits T adults  
C91.7 Altres leucèmies limfoides  
C91.9 Leucèmia limfoide no especificada  

  C92    Leucèmia mieloide 
Inclou: codis morfològics M986-M988, M9930 amb codi de 

comportament /3 
 leucèmia: 

• granulocítica 
• mielogènica 

C92.0 Leucèmia mieloide aguda  
Exclou: exacerbació aguda de leucèmia mieloide crònica 

(C92.1) 

C92.1 Leucèmia mieloide crònica  
C92.2 Leucèmia mieloide subaguda  
C92.3 Sarcoma mieloide  

cloroma 
sarcoma granulocític 

C92.4 Leucèmia promielocítica aguda  
C92.5 Leucèmia mielomonocítica aguda  
C92.7 Altres leucèmies mieloides  
C92.9 Leucèmia mieloide no especificada  
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  C93    Leucèmia monocítica 
Inclou: codi morfològic M989 amb codi de comportament /3 
 leucèmia monocitoide 

C93.0 Leucèmia monocítica aguda  
Exclou: exacerbació aguda de leucèmia monocítica crònica 

(C93.1) 

C93.1 Leucèmia monocítica crònica  
C93.2 Leucèmia monocítica subaguda  
C93.7 Altres leucèmies monocítiques  
C93.9 Leucèmia monocítica no especificada  

  C94    Altres leucèmies amb especificació del tipus cel· lular 
Inclou: codis morfològics M984, M9850, M9900, M9910, 

M9931-M9932 amb codi de comportament /3 

Exclou: leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (C90.1) 
reticuloendoteliosi leucèmica (C91.4) 

C94.0 Eritrèmia i eritroleucèmia agudes  
malaltia de Di Guglielmo 
mielosi eritrèmica aguda 

C94.1 Eritrèmia crònica  
malaltia de Heilmeyer-Schöner 

C94.2 Leucèmia aguda de megacarioblastos  
leucèmia: 
• megacarioblàstica (aguda) 
• megacariocítica (aguda) 

C94.3 Leucèmia de mastòcits  
C94.4 Panmielosi aguda  
C94.5 Mielofibrosi aguda  
C94.7 Altres leucèmies especificades  

leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses 
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  C95    Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular 
Inclou: codi morfològic M980 amb codi de comportament /3 

C95.0 Leucèmia aguda sense especificació del tipus cel·lular  
leucèmia de cèl·lules blàstiques 
leucèmia de cèl·lules mare 

Exclou: exacerbació aguda de leucèmia crònica no especificada 
(C95.1) 

C95.1 Leucèmia crònica sense especificació del tipu s cel·lular  
C95.2 Leucèmia subaguda sense especificació del tip us cel·lular  
C95.7 Altres leucèmies sense especificació del tipu s cel·lular  
C95.9 Leucèmia no especificada  

  C96    Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i 
hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies 
malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixit s 
relacionats no especificades 
Inclou: codis morfològics M972, M974 amb codi de 

comportament /3 

C96.0 Malaltia de Letterer-Siwe  
reticuloendoteliosi no lipídica 
reticulosi no lipídica 

C96.1 Histiocitosi maligna  
reticulosi medul·lar histiocítica 

C96.2 Tumor maligne de mastòcits [cèl·lules encebad es]  
mastocitoma maligne 
mastocitosi maligna 
sarcoma de mastòcits 

Exclou: leucèmia de mastòcits (C94.3) 
mastocitosi (cutània) (Q82.2) 

C96.3 Limfoma histiocític veritable  
C96.7 Altres neoplàsies malignes especificades de t eixit limfàtic i 

hematopoètic i teixits relacionats  
C96.9 Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hemato poètic i teixits 

relacionats no especificada  
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Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples 
independents (primàries) 
(C97) 

  C97    Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples 
independents (primàries) 
Nota: Per a emprar aquesta categoria feu referència a les 

regles i directrius per a la codificació de mortalitat del 
volum 2. 

Neoplàsies in situ 
(D00-D09) 

Nota: Es considera que moltes neoplàsies in situ es troben situades en un 
continuum de canvi morfològic entre la displàsia i el càncer 
invasiu. Per exemple, d’una neoplàsia intraepitelial cervical (NIC) 
se’n distingeixen tres graus, el tercer dels quals (NIC III) inclou 
tant la displàsia greu com el carcinoma in situ. Aquest sistema de 
gradació s’ha estès a altres òrgans, com la vulva o la vagina. 
Aquesta secció classifica les descripcions de neoplàsia 
intraepitelial de grau III, amb menció de displàsia greu o sense; 
els graus I i II es classifiquen com a displàsia de l’òrgan del 
sistema o aparell afectats i s’han de codificar al capítol 
corresponent a aquell sistema o aparell concret. 

Inclou: codis morfològics amb codi de comportament /2 
eritroplàsia 
eritroplàsia de Queyrat 
malaltia de Bowen 

  D00    Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estóm ac 
Exclou: melanoma in situ (D03.−) 
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D00.0 Llavi, cavitat oral i faringe  
plec aritenoepiglòtic: 
• cara hipofaríngia 
• zona marginal 
• NE 
vora lliure dels llavis 

Exclou: epiglotis NE (D02.0) 
pell del llavi (D03.0, D04.0) 
plec aritenoepiglòtic, cara laríngia (D02.0) 
porció suprahioïdal de l’epiglotis (D02.0) 

D00.1 Esòfag  
D00.2 Estómac  

  D01    Carcinoma in situ d’altres òrgans digestius i d’ò rgans 
digestius no especificats 
Exclou: melanoma in situ (D03.−) 

D01.0 Còlon  
Exclou: unió rectosigmoide (D01.1) 

D01.1 Unió rectosigmoide  
D01.2 Recte  
D01.3 Anus i conducte anal  

Exclou: marge anal (D03.5, D04.5) 
pell anal (D03.5, D04.5) 
pell perianal (D03.5, D04.5) 

D01.4 Altres parts de l’intestí i parts de l’intest í no especificades  
Exclou: ampul·la de Vater (D01.5) 

D01.5 Fetge, vesícula biliar i conductes biliars  
ampul·la de Vater 

D01.7 Altres òrgans digestius especificats  
pàncrees 

D01.9 Òrgan digestiu no especificat 

  D02    Carcinoma in situ d’orella mitjana i aparell resp iratori 

Exclou: melanoma in situ (D03.−) 
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D02.0 Laringe  
epiglotis (porció suprahioïdal) 
plec aritenoepiglòtic, cara laríngia 

Exclou: cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic (D00.0) 
plec aritenoepiglòtic NE (D00.0) 
zona marginal del plec aritenoepiglòtic (D00.0) 

D02.1 Tràquea  
D02.2 Bronqui i pulmó  
D02.3 Altres parts de l’aparell respiratori  

fosses nasals 
orella mitjana 
sins accessoris 

Exclou: nas NE (D09.7) 
orella (externa) (pell) (D03.2, D04.2) 
pell del nas (D03.3, D04.3) 

D02.4 Aparell respiratori, part no especificada  

  D03    Melanoma in situ 
Inclou: codis morfològics M872-M879 amb codi de 

comportament /2 

D03.0 Melanoma in situ de llavi  
D03.1 Melanoma in situ de parpella, incloent les co missures 

palpebrals  
D03.2 Melanoma in situ d’orella i conducte auditiu extern  
D03.3 Melanoma in situ d’altres parts de la cara i de parts de la cara 

no especificades  
D03.4 Melanoma in situ de cuir cabellut i coll  
D03.5 Melanoma in situ de tronc  

mama (pell) (teixits tous) 
marge anal 
pell anal 
pell perianal 

D03.6 Melanoma in situ d’extremitat superior, inclo ent l’espatlla  
D03.7 Melanoma in situ d’extremitat inferior, inclo ent el maluc  
D03.8 Melanoma in situ d’altres localitzacions  
D03.9 Melanoma in situ no especificat  
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  D04    Carcinoma in situ de pell 
Exclou: eritroplàsia de Queyrat (penis) NE (D07.4) 

melanoma in situ (D03.−) 

D04.0 Pell del llavi  
Exclou: vora lliure dels llavis (D00.0) 

D04.1 Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals  
D04.2 Pell de l’orella i el conducte auditiu extern  
D04.3 Pell d’altres parts de la cara i de parts de la cara no 

especificades  
D04.4 Pell del cuir cabellut i el coll  
D04.5 Pell del tronc  

marge anal 
pell anal  
pell de la mama 
pell perianal 

Exclou: anus NE (D01.3) 
pell dels òrgans genitals (D07.−) 

D04.6 Pell de l’extremitat superior, incloent l’esp atlla  
D04.7 Pell de l’extremitat inferior, incloent el ma luc  
D04.8 Pell d’altres localitzacions  
D04.9 Pell no especificada  

  D05    Carcinoma in situ de mama 
Exclou: carcinoma in situ de pell de la mama (D04.5) 

melanoma in situ de mama (pell) (D03.5) 

D05.0 Carcinoma lobular in situ  
D05.1 Carcinoma intraductal in situ  
D05.7 Altres carcinomes in situ de mama  
D05.9 Carcinoma in situ de mama no especificat  

  D06    Carcinoma in situ de coll uterí 
Inclou: neoplàsia intraepitelial cervical [NIC], grau III, amb 

menció de displàsia greu o sense 

Exclou: displàsia greu de coll uterí NE (N87.2) 
melanoma in situ de coll uterí (D03.5) 

D06.0 Endocèrvix  
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D06.1 Exocèrvix  
D06.7 Altres parts del coll uterí  
D06.9 Coll uterí, part no especificada  

  D07    Carcinoma in situ d’altres òrgans genitals i d’òr gans 
genitals no especificats 
Exclou: melanoma in situ (D03.5) 

D07.0 Endometri  
D07.1 Vulva  

neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau III, amb menció de 
displàsia greu o sense 

Exclou: displàsia greu de vulva NE (N90.2) 

D07.2 Vagina  
neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau III, amb menció de 

displàsia greu o sense 

Exclou: displàsia greu de vagina NE (N89.2) 

D07.3 Altres òrgans genitals femenins i òrgans geni tals femenins 
no especificats  

D07.4 Penis  
eritroplàsia de Queyrat NE 

D07.5 Pròstata  
D07.6 Altres òrgans genitals masculins i òrgans gen itals masculins 

no especificats  

  D09    Carcinoma in situ d’altres localitzacions i de 
localitzacions no especificades 
Exclou: melanoma in situ (D03.−) 

D09.0 Bufeta urinària  
D09.1 Altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no e specificats  
D09.2 Ull  

Exclou: pell de la parpella (D04.1) 

D09.3 Tiroide i altres glàndules endocrines  
Exclou: ovari (D07.3) 

pàncrees endocrí (D01.7) 
testicle (D07.6) 

D09.7 Carcinoma in situ d’altres localitzacions esp ecificades  
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D09.9 Carcinoma in situ no especificat  

Neoplàsies benignes 
(D10−D36) 

Inclou: codis morfològics amb codi de comportament /0 

  D10    Neoplàsia benigna de boca i faringe 
D10.0 Llavi  

llavi (fre) (cara interna) (mucosa) (vora lliure) 

Exclou: pell del llavi (D22.0, D23.0) 

D10.1 Llengua  
amígdala lingual 

D10.2 Sòl de la boca  
D10.3 Altres parts de la boca i parts de la boca no  especificades  

glàndules salivals menors NE 

Exclou: cara rinofaríngia del paladar tou (D10.6) 
mucosa labial (D10.0) 
neoplàsies odontogèniques benignes (D16.4-D16.5) 

D10.4 Amígdala  
amígdala (faucial) (palatina) 

Exclou: amígdala faríngia (D10.6) 
amígdala lingual (D10.1) 
fossa amigdalina (D10.5) 
pilars del vel del paladar (D10.5) 

D10.5 Altres parts de l’orofaringe  
epiglotis, cara anterior 
fossa amigdalina 
pilars del vel del paladar 
val·lècula 

Exclou: epiglotis NE (D14.1) 
porció suprahioïdal de l’epiglotis (D14.1) 

D10.6 Rinofaringe  
amígdala faríngia 
vora posterior del septe i les coanes 

D10.7 Hipofaringe  
D10.9 Faringe, part no especificada  
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  D11    Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors 
Exclou: neoplàsies benignes de glàndules salivals menors 

especificades que es classifiquen segons la seva 
localització anatòmica 

neoplàsies benignes de glàndules salivals menors NE 
(D10.3) 

D11.0 Glàndula paròtide  
D11.7 Altres glàndules salivals majors  

glàndula: 
• sublingual 
• submandibular 

D11.9 Glàndula salival major no especificada  

  D12    Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conduct e anal 
D12.0 Cec 

vàlvula ileocecal 

D12.1 Apèndix  
D12.2 Còlon ascendent  
D12.3 Còlon transvers  

angle esplènic 
angle hepàtic 

D12.4 Còlon descendent  
D12.5 Còlon sigmoide  
D12.6 Còlon, part no especificada  

adenomatosi de còlon 
intestí gros NE 
poliposi (hereditària) de còlon 

D12.7 Unió rectosigmoide  
D12.8 Recte  
D12.9 Anus i conducte anal  

Exclou: marge anal (D22.5, D23.5) 
pell anal (D22.5, D23.5) 
pell perianal (D22.5, D23.5) 

  D13    Neoplàsia benigna d’altres parts de l’aparell dig estiu i 
de parts de l’aparell digestiu mal definides 

D13.0 Esòfag  
D13.1 Estómac  
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D13.2 Duodè  
D13.3 Altres parts de l’intestí prim i parts de l’i ntestí prim no 

especificades  
D13.4 Fetge  

conductes biliars intrahepàtics 

D13.5 Conductes biliars extrahepàtics  
D13.6 Pàncrees  

Exclou: pàncrees endocrí (D13.7) 

D13.7 Pàncrees endocrí  
illots de Langerhans 
tumor de cèl·lules insulars 

D13.9 Localitzacions mal definides dins l’aparell d igestiu  
aparell digestiu NE 
intestí NE 
melsa 

  D14    Neoplàsia benigna d’orella mitjana i aparell resp iratori 
D14.0 Orella mitjana, fossa nasal i sins accessoris  

cartílag nasal 

Exclou: bulb olfactori (D33.3) 
cartílag de l’orella (D21.0) 
conducte auditiu (extern) (D22.2, D23.2) 
nas NE (D36.7) 
orella (externa) (pell) (D22.2, D23.2) 
os de: 
• nas (D16.4) 
• orella (D16.4) 
pell del nas (D22.3, D23.3) 
pòlip (de): 
• nasal (cavitat) (J33.−) 
• orella (mitjana) (H74.4) 
• si accessori (J33.8) 
vora posterior del septe i les coanes (D10.6) 

D14.1 Laringe  
epiglotis (porció suprahioïdal) 

Exclou: epiglotis, cara anterior (D10.5) 
pòlip de corda vocal i laringe (J38.1) 

D14.2 Tràquea  
D14.3 Bronqui i pulmó  
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D14.4 Aparell respiratori, part no especificada  

  D15    Neoplàsia benigna d’altres òrgans intratoràcics i  
d’òrgans intratoràcics no especificats 
Exclou: teixit mesotelial (D19.−) 

D15.0 Tim  
D15.1 Cor  

Exclou: grans vasos (D21.3) 

D15.2 Mediastí  
D15.7 Altres òrgans intratoràcics especificats  
D15.9 Òrgan intratoràcic no especificat  

  D16    Neoplàsia benigna d’os i cartílag articular 
Exclou: membrana sinovial (D21.−) 
 teixit connectiu de: 

• laringe (D14.1) 
• nas (D14.0) 
• orella (D21.0) 
• parpella (D21.0) 

D16.0 Escàpula i ossos llargs de l’extremitat super ior  
D16.1 Ossos curts de l’extremitat superior  
D16.2 Ossos llargs de l’extremitat inferior  
D16.3 Ossos curts de l’extremitat inferior  
D16.4 Ossos del crani i la cara  

maxil·lar superior 
os orbitari 

Exclou: maxil·lar inferior (D16.5) 

D16.5 Maxil·lar inferior  
D16.6 Columna vertebral  

Exclou: sacre i còccix (D16.8) 

D16.7 Costelles, estern i clavícula  
D16.8 Ossos pelvians, sacre i còccix  
D16.9 Os i cartílag articular no especificats  
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  D17    Neoplàsia lipomatosa benigna 
Inclou: codis morfològics M885-M888 amb codi de 

comportament /0 

D17.0 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit  subcutani del 
cap, la cara i el coll  

D17.1 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit  subcutani del 
tronc  

D17.2 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit  subcutani de les 
extremitats  

D17.3 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit  subcutani 
d’altres localitzacions i de localitzacions no espe cificades  

D17.4 Neoplàsia lipomatosa benigna d’òrgans intrato ràcics  
D17.5 Neoplàsia lipomatosa benigna d’òrgans intraab dominals  

Exclou: peritoneu i retroperitoneu (D17.7) 

D17.6 Neoplàsia lipomatosa benigna de cordó espermà tic  
D17.7 Neoplàsia lipomatosa benigna d’altres localit zacions  

peritoneu 
retroperitoneu 

D17.9 Neoplàsia lipomatosa benigna no especificada  
lipoma NE 

  D18    Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització  
Inclou: codis morfològics M912-M917 amb codi de 

comportament /0 

Exclou: nevus blau o pigmentat (D22.−) 

D18.0 Hemangioma, qualsevol localització  
angioma NE 

D18.1 Limfoangioma, qualsevol localització  

  D19    Neoplàsia benigna de teixit mesotelial 
Inclou: codi morfològic M905 amb codi de comportament /0 

D19.0 Teixit mesotelial de la pleura  
D19.1 Teixit mesotelial del peritoneu  
D19.7 Teixit mesotelial d’altres localitzacions  
D19.9 Teixit mesotelial no especificat  

mesotelioma benigne NE 
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  D20    Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperito neu i el 
peritoneu 
Exclou: neoplàsia lipomatosa benigna de peritoneu i 

retroperitoneu (D17.7) 
teixit mesotelial (D19.−) 

D20.0 Retroperitoneu  
D20.1 Peritoneu  

  D21    Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres 
teixits tous 
Inclou: bossa sinovial 

cartílag 
conducte limfàtic 
fàscia 
greix 
lligaments, excepte el lligament uterí 
membrana sinovial 
múscul 
tendó (beina) 
vas sanguini 

Exclou: cartílag (de): 
• articular (D16.−) 
• laringe (D14.1) 
• nasal (D14.0) 
hemangioma (D18.0) 
limfoangioma (D18.1) 
liomioma uterí (D25.−) 
lligament uterí, qualsevol (D28.2) 
neoplàsia lipomatosa (D17.−) 
nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D36.1) 
peritoneu (D20.1) 
retroperitoneu (D20.0) 
teixit connectiu de la mama (D24) 
teixit vascular (D18.−) 

D21.0 Teixit connectiu i altres teixits tous del ca p, la cara i el coll  
teixit connectiu de: 
• orella 
• parpella 

Exclou: teixit connectiu de l’òrbita (D31.6) 
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D21.1 Teixit connectiu i altres teixits tous de l’e xtremitat superior, 
incloent l’espatlla  

D21.2 Teixit connectiu i altres teixits tous de l’e xtremitat inferior, 
incloent el maluc  

D21.3 Teixit connectiu i altres teixits tous del tò rax  
aixella 
diafragma 
grans vasos 

Exclou: cor (D15.1) 
mediastí (D15.2) 
tim (D15.0) 

D21.4 Teixit connectiu i altres teixits tous de l’a bdomen  
D21.5 Teixit connectiu i altres teixits tous de la pelvis  

Exclou: liomioma uterí (D25.−) 
lligament uterí, qualsevol (D28.2) 

D21.6 Teixit connectiu i altres teixits tous del tr onc, part no 
especificada  
esquena NE 

D21.9 Teixit connectiu i altres teixits tous no esp ecificats  

  D22    Nevus melanocítics 
Inclou: codis morfològics M872-M879 amb codi de 

comportament /0 
nevus: 
• blau 
• pigmentat 
• pilós 
• NE 

D22.0 Nevus melanocítics del llavi  
D22.1 Nevus melanocítics de la parpella, incloent l es comissures 

palpebrals  
D22.2 Nevus melanocítics de l’orella i el conducte auditiu extern  
D22.3 Nevus melanocítics d’altres parts i de parts no especificades 

de la cara  
D22.4 Nevus melanocítics del cuir cabellut i el col l 
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D22.5 Nevus melanocítics del tronc  
marge anal 
pell anal 
pell de la mama 
pell perianal 

D22.6 Nevus melanocítics de l’extremitat superior, incloent 
l’espatlla  

D22.7 Nevus melanocítics de l’extremitat inferior, incloent el maluc  
D22.9 Nevus melanocítics no especificats  

  D23    Altres neoplàsies benignes de pell 
Inclou: neoplàsia benigna de: 

• fol·licles pilosos 
• glàndules sebàcies 
• glàndules sudorípares 

Exclou: neoplàsies lipomatoses benignes (D17.0-D17.3) 
nevus melanocítics (D22.−) 

D23.0 Pell del llavi  
Exclou: vora lliure dels llavis (D10.0) 

D23.1 Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals  
D23.2 Pell de l’orella i el conducte auditiu extern  
D23.3 Pell d’altres parts de la cara i de parts de la cara no 

especificades  
D23.4 Pell del cuir cabellut i el coll  
D23.5 Pell del tronc  

marge anal 
pell anal 
pell de la mama 
pell perianal 

Exclou: anus NE (D12.9) 
pell dels òrgans genitals (D28-D29) 

D23.6 Pell de l’extremitat superior, incloent l’esp atlla  
D23.7 Pell de l’extremitat inferior, incloent el ma luc  
D23.9 Pell no especificada  
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  D24    Neoplàsia benigna de mama 
teixit connectiu de la mama 
teixits tous de la mama 

Exclou: displàsia mamària benigna (N60.−) 
pell de la mama (D22.5, D23.5) 

  D25    Liomioma uterí 
Inclou: fibromioma uterí 
 neoplàsies benignes d’úter amb codi morfològic M889 

i codi de comportament /0 

D25.0 Liomioma uterí submucós  
D25.1 Liomioma uterí intramural  
D25.2 Liomioma uterí subserós  
D25.9 Liomioma uterí no especificat  

  D26    Altres neoplàsies benignes d’úter 
D26.0 Coll uterí  
D26.1 Cos uterí  
D26.7 Altres parts de l’úter  
D26.9 Úter, part no especificada  

  D27    Neoplàsia benigna d’ovari 

  D28    Neoplàsia benigna d’altres òrgans genitals femeni ns i 
d’òrgans genitals femenins no especificats 
Inclou: pell dels òrgans genitals femenins 
 pòlip adenomatós 

D28.0 Vulva  
D28.1 Vagina  
D28.2 Trompes i lligaments uterins  

lligament uterí (ample) (rodó) 
trompa de Fal·lopi 

D28.7 Altres òrgans genitals femenins especificats  
D28.9 Òrgan genital femení no especificat  
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  D29    Neoplàsia benigna d’òrgans genitals masculins 
Inclou: pell dels òrgans genitals masculins 

D29.0 Penis  
D29.1 Pròstata  

Exclou: adenoma prostàtic (N40) 
engrandiment de la pròstata (N40) 
hiperplàsia prostàtica (adenomatosa) (N40) 
hipertròfia prostàtica (N40) 

D29.2 Testicle  
D29.3 Epidídim  
D29.4 Escrot  

pell de l’escrot 

D29.7 Altres òrgans genitals masculins  
cordó espermàtic 
túnica vaginal de la bossa testicular 
vesícula seminal 

D29.9 Òrgan genital masculí no especificat  

  D30    Neoplàsia benigna d’òrgans urinaris 
D30.0 Ronyó  

Exclou: calzes renals (D30.1) 
pelvis renal (D30.1) 

D30.1 Pelvis renal  
D30.2 Urèter  

Exclou: orifici ureteral de la bufeta urinària (D30.3) 

D30.3 Bufeta urinària  
orifici de la bufeta urinària: 
• ureteral 
• uretral 

D30.4 Uretra  
Exclou: orifici uretral de la bufeta urinària (D30.3) 

D30.7 Altres òrgans urinaris  
glàndules parauretrals 

D30.9 Òrgan urinari no especificat  
aparell urinari NE 



 

224   

  D31    Neoplàsia benigna d’ull i annexos oculars 
Exclou: nervi òptic (D33.3) 

pell de la parpella (D22.1, D23.1) 
teixit connectiu de la parpella (D21.0) 

D31.0 Conjuntiva  
D31.1 Còrnia  
D31.2 Retina  
D31.3 Coroide  
D31.4 Cos ciliar  

globus ocular 

D31.5 Glàndula i conducte lacrimals  
conducte nasolacrimal 
sac lacrimal 

D31.6 Òrbita no especificada  
múscul extraocular 
nervis perifèrics de l’òrbita 
teixit connectiu de l’òrbita 
teixit retrobulbar 
teixit retroocular 

Exclou: os orbitari (D16.4) 

D31.9 Ull, part no especificada  

  D32    Neoplàsia benigna de meninges 
D32.0 Meninges cerebrals  
D32.1 Meninges espinals  
D32.9 Meninges no especificades  

meningioma NE 

  D33    Neoplàsia benigna d’encèfal i altres parts del si stema 
nerviós central 
Exclou: angioma (D18.0) 

meninges (D32.−) 
nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D36.1) 
teixit retroocular (D31.6) 
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D33.0 Encèfal, part supratentorial  
cervell 

lòbul 

 frontal 
 occipital 
 parietal 
 temporal 

   

ventricle cerebral  
Exclou: ventricle quart (D33.1) 

D33.1 Encèfal, part infratentorial  
cerebel 
tronc encefàlic 
ventricle quart 

D33.2 Encèfal, part no especificada  
D33.3 Nervis cranials  

bulb olfactori 

D33.4 Medul·la espinal  
D33.7 Altres parts especificades del sistema nervió s central  
D33.9 Sistema nerviós central, part no especificada  

sistema nerviós (central) NE 

  D34    Neoplàsia benigna de glàndula tiroide 

  D35    Neoplàsia benigna d’altres glàndules endocrines i  de 
glàndules endocrines no especificades 
Exclou: ovari (D27) 
 pàncrees endocrí (D13.7) 

testicle (D29.2) 
tim (D15.0) 

D35.0 Glàndula suprarenal  
D35.1 Glàndula paratiroide  
D35.2 Glàndula pituïtària  
D35.3 Conducte craniofaringi  
D35.4 Glàndula pineal  
D35.5 Corpuscle carotidi  
D35.6 Corpuscle aòrtic i altres paraganglis  
D35.7 Altres glàndules endocrines especificades  
D35.8 Afectació pluriglandular  
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D35.9 Glàndula endocrina no especificada  

  D36    Neoplàsia benigna d’altres localitzacions i de 
localitzacions no especificades 

D36.0 Ganglis limfàtics  
D36.1 Nervis perifèrics i sistema nerviós autònom  

Exclou: nervis perifèrics de l’òrbita (D31.6) 

D36.7 Altres localitzacions especificades  
nas NE 

D36.9 Neoplàsia benigna de localització no especifi cada  

Neoplàsies de comportament incert o desconegut 
(D37-D48) 

Nota: Les categories D37-D48 classifiquen per localització les 
neoplàsies de comportament incert o desconegut, p. ex., quan es 
dubta de si la neoplàsia és maligna o benigna. Aquestes neoplàsies 
tenen codi de comportament /1 a la classificació morfològica de 
les neoplàsies. 

  D37    Neoplàsia de comportament incert o desconegut de 
cavitat oral i òrgans digestius 

D37.0 Llavi, cavitat oral i faringe  
glàndules salivals majors i menors 
plec aritenoepiglòtic: 
• cara hipofaríngia 
• zona marginal 
• NE 
vora lliure dels llavis 

Exclou: epiglotis NE (D38.0) 
pell del llavi (D48.5) 
plec aritenoepiglòtic, cara laríngia (D38.0) 
porció suprahioïdal de l’epiglotis (D38.0) 

D37.1 Estómac  
D37.2 Intestí prim  
D37.3 Apèndix  
D37.4 Còlon  
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D37.5 Recte  
unió rectosigmoide 

D37.6 Fetge, vesícula biliar i conductes biliars  
ampul·la de Vater 

D37.7 Altres òrgans digestius  
anus NE 
conducte anal 
esfínter anal 
esòfag 
intestí NE 
pàncrees 

Exclou: marge anal (D48.5) 
pell anal (D48.5) 
pell perianal (D48.5) 

D37.9 Òrgan digestiu no especificat  

  D38    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’orella mitjana i d’òrgans respiratoris i intrator àcics 
Exclou: cor (D48.7) 

D38.0 Laringe  
epiglotis (porció suprahioïdal) 
plec aritenoepiglòtic, cara laríngia 

Exclou: cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic (D37.0) 
plec aritenoepiglòtic NE (D37.0) 
zona marginal del plec aritenoepiglòtic (D37.0) 

D38.1 Tràquea, bronqui i pulmó  
D38.2 Pleura  
D38.3 Mediastí  
D38.4 Tim  
D38.5 Altres òrgans respiratoris  

cartílag nasal 
fosses nasals 
orella mitjana 
sins accessoris 

Exclou: nas NE (D48.7) 
orella (externa) (pell) (D48.5) 
pell del nas (D48.5) 

D38.6 Òrgan respiratori no especificat  
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  D39    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’òrgans genitals femenins 

D39.0 Úter  
D39.1 Ovari  
D39.2 Placenta  

corioadenoma destructiu 
mola hidatiforme: 
• invasiva 
• maligna 

Exclou: mola hidatiforme NE (O01.9) 

D39.7 Altres òrgans genitals femenins  
pell dels òrgans genitals femenins 

D39.9 Òrgan genital femení no especificat  

  D40    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’òrgans genitals masculins 

D40.0 Pròstata  
D40.1 Testicle  
D40.7 Altres òrgans genitals masculins  

pell dels òrgans genitals masculins 

D40.9 Òrgan genital masculí no especificat  

  D41    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’òrgans urinaris 

D41.0 Ronyó  
Exclou: pelvis renal (D41.1) 

D41.1 Pelvis renal  
D41.2 Urèter  
D41.3 Uretra  
D41.4 Bufeta urinària  
D41.7 Altres òrgans urinaris  
D41.9 Òrgan urinari no especificat  

  D42    Neoplàsia de comportament incert o desconegut de 
meninges 

D42.0 Meninges cerebrals  
D42.1 Meninges espinals  
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D42.9 Meninges no especificades  

  D43    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’encèfal i sistema nerviós central 
Exclou: nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D48.2) 

D43.0 Encèfal, part supratentorial  
cervell 

lòbul 

  frontal 
  occipital 
  parietal 
temporal 

  

 
ventricle cerebral 

Exclou: ventricle quart (D43.1) 

D43.1 Encèfal, part infratentorial  
cerebel 
tronc encefàlic 
ventricle quart 

D43.2 Encèfal, part no especificada  
D43.3 Nervis cranials  
D43.4 Medul·la espinal  
D43.7 Altres parts del sistema nerviós central  
D43.9 Sistema nerviós central, part no especificada  

sistema nerviós (central) NE 

  D44    Neoplàsia de comportament incert o desconegut de 
glàndules endocrines 
Exclou: ovari (D39.1) 

pàncrees endocrí (D37.7) 
testicle (D40.1) 
tim (D38.4) 

D44.0 Glàndula tiroide  
D44.1 Glàndula suprarenal  
D44.2 Glàndula paratiroide  
D44.3 Glàndula pituïtària  
D44.4 Conducte craniofaringi  
D44.5 Glàndula pineal  
D44.6 Corpuscle carotidi  
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D44.7 Corpuscle aòrtic i altres paraganglis  
D44.8 Afectació pluriglandular  

adenomatosi endocrina múltiple 

D44.9 Glàndula endocrina no especificada  

  D45    Policitèmia vera 
codi morfològic M9950 amb codi de comportament /1 

  D46    Síndromes mielodisplàstiques 
Inclou: codi morfològic M998 amb codi de comportament /1 

D46.0 Anèmia refractària sense sideroblastos, així declarada  
D46.1 Anèmia refractària amb sideroblastos  
D46.2 Anèmia refractària amb excés de blastos  
D46.3 Anèmia refractària amb excés de blastos en tr ansformació  
D46.4 Anèmia refractària no especificada  
D46.7 Altres síndromes mielodisplàstiques  
D46.9 Síndrome mielodisplàstica no especificada  

mielodisplàsia NE 
preleucèmia (síndrome) NE 

  D47    Altres neoplàsies de comportament incert o 
desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teix its 
relacionats 
Inclou: codis morfològics M974, M976, M996-M997 amb 

codi de comportament /1 

D47.0 Tumors d’histiòcits i mastòcits de comportame nt incert i 
desconegut  
mastocitoma NE 
tumor de mastòcits NE 

Exclou: mastocitosi (cutània) (Q82.2) 

D47.1 Malaltia mieloproliferativa crònica  
malaltia mieloproliferativa no especificada 
mielofibrosi (amb metaplàsia mieloide) 
mielosclerosi (megacariocítica) amb metaplàsia mieloide 

D47.2 Gammapatia monoclonal  
D47.3 Trombocitèmia hemorràgica (essencial)  

trombocitèmia hemorràgica idiopàtica 
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D47.7 Altres neoplàsies especificades de comportame nt incert o 
desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teix its 
relacionats  

D47.9 Neoplàsies no especificades de comportament i ncert o 
desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teix its 
relacionats  
malaltia limfoproliferativa NE 

  D48    Neoplàsia de comportament incert o desconegut 
d’altres localitzacions i de localitzacions no 
especificades 
Exclou: neurofibromatosi (no maligna) (Q85.0) 

D48.0 Os i cartílag articular  
Exclou: cartílag (de): 

• laringe (D38.0) 
• nasal (D38.5) 
• orella (D48.1) 
membrana sinovial (D48.1) 
teixit connectiu de la parpella (D48.1) 

D48.1 Teixit connectiu i altres teixits tous  
teixit connectiu de: 
• orella 
• parpella 

Exclou: cartílag (de): 
• articular (D48.0) 
• laringe (D38.0) 
• nasal (D38.5) 
teixit connectiu de la mama (D48.6) 

D48.2 Nervis perifèrics i sistema nerviós autònom  
Exclou: nervis perifèrics de l’òrbita (D48.7) 

D48.3 Retroperitoneu  
D48.4 Peritoneu  
D48.5 Pell  

marge anal 
pell anal 
pell de la mama 
pell perianal 

Exclou: anus NE (D37.7) 
pell dels òrgans genitals (D39.7, D40.7) 
vora lliure dels llavis (D37.0) 
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D48.6 Mama 
cistosarcoma fil·loide 
teixit connectiu de la mama 

Exclou: pell de la mama (D48.5) 

D48.7 Altres localitzacions especificades  
cor 
nervis perifèrics de l’òrbita 
ull 

Exclou: pell de la parpella (D48.5) 
teixit connectiu (D48.1) 

D48.9 Neoplàsia de comportament incert o desconegut  no 
especificada  
creixement NE 
neoplàsia NE 
nou creixement NE 
tumor NE 
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Malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics i determinats trastorns 
que afecten el mecanisme immunitari 
(D50-D89) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE (M35.9) 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-

B24) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

D50-D53 Anèmies nutricionals 
D55-D59 Anèmies hemolítiques 
D60-D64 Anèmies aplàstiques i altres anèmies 
D65-D69 Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions 

hemorràgiques 
D70-D77 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics 
D80-D89 Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

D63∗ Anèmia en malalties cròniques classificades en un altre lloc 
D77∗ Altres trastorns de la sang i els òrgans hematopoètics en malalties 

classificades en un altre lloc 
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Anèmies nutricionals 
(D50-D53) 

  D50    Anèmia ferropènica 
Inclou: anèmia: 

• asideròtica 
• hipocròmica 

D50.0 Anèmia ferropènica secundària a la pèrdua de sang (crònica)  
anèmia posthemorràgica (crònica) 

Exclou: anèmia congènita per pèrdua de sang fetal (P61.3) 
anèmia posthemorràgica aguda (D62) 

D50.1 Disfàgia sideropènica  
síndrome de Paterson-Kelly 
síndrome de Plummer-Vinson 

D50.8 Altres anèmies ferropèniques  
D50.9 Anèmia ferropènica no especificada  

  D51    Anèmia per carència de vitamina B 12 
Exclou: carència de vitamina B12 (E53.8) 

D51.0 Anèmia per carència de vitamina B 12 a causa de deficiència 
de factor intrínsec  
anèmia: 
• Addison 
• Biermer 
• perniciosa (congènita) 
deficiència congènita de factor intrínsec 

D51.1 Anèmia per carència de vitamina B 12 a causa de malabsorció 
selectiva de vitamina B 12 amb proteïnúria  
anèmia megaloblàstica hereditària 
síndrome d’Imerslund(-Gräsbeck) 

D51.2 Deficiència de transcobalamina II  
D51.3 Altres anèmies per carència dietètica de vita mina B 12  

anèmia dels vegetarians estrictes 

D51.8 Altres anèmies per carència de vitamina B 12 

D51.9 Anèmia per carència de vitamina B 12 no especificada  
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  D52    Anèmia per carència de folats 
D52.0 Anèmia per carència dietètica de folats  

anèmia megaloblàstica nutricional 

D52.1 Anèmia per carència de folats induïda per fàr macs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

D52.8 Altres anèmies per carència de folats  
D52.9 Anèmia per carència de folats no especificada  

anèmia per carència d'àcid fòlic NE 

  D53    Altres anèmies nutricionals 
Inclou: anèmia megaloblàstica que no respon a la teràpia amb 

vitamina B12 o folats 

D53.0 Anèmia per deficiència de proteïnes  
anèmia oroticoacidúrica 
anèmia per carència d’aminoàcids 

Exclou: síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1) 

D53.1 Altres anèmies megaloblàstiques no classifica des a cap altre 
lloc  
anèmia megaloblàstica NE 

Exclou: malaltia de Di Guglielmo (C94.0) 

D53.2 Anèmia escorbútica  
Exclou: escorbut (E54) 

D53.8 Altres anèmies nutricionals especificades  
anèmia associada a dèficit de: 
• coure 
• molibdè 
• zinc 

Exclou: carències nutricionals sense menció d’anèmia, com 
ara: 

• dèficit de coure (E61.0) 
• dèficit de molibdè (E61.5) 
• dèficit de zinc (E60) 

D53.9 Anèmia nutricional no especificada  
anèmia crònica simple 

Exclou: anèmia NE (D64.9) 
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Anèmies hemolítiques 
(D55-D59) 

  D55    Anèmia causada per trastorns enzimàtics 
Exclou: anèmia per deficiència d’enzims induïda per fàrmacs 

(D59.2) 

D55.0 Anèmia causada per deficiència de glucosa-6-f osfat-
deshidrogenasa [G-6-PD]  
anèmia per deficiència de G-6-PD 
favisme 

D55.1 Anèmia causada per trastorns del metabolisme del glutatió  
anèmia (causada per): 
• deficiències d’enzims relacionades amb la via de l’hexosa-

monofosfat, excepte de G-6-PD 
• hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus I 

D55.2 Anèmia causada per trastorns d’enzims glicolí tics  
anèmia: 
• deficiència d’hexocinasa 
• deficiència de piruvat-cinasa [PK] 
• deficiència de triosa-fosfat-isomerasa 
• hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus II 

D55.3 Anèmia causada per trastorns del metabolisme dels 
nucleòtids  

D55.8 Altres anèmies causades per trastorns enzimàt ics  
D55.9 Anèmia causada per trastorn enzimàtic no espe cificada  

  D56    Talassèmia 
D56.0 Alfatalassèmia  

Exclou: hidrop fetal provocat per malaltia hemolítica (P56.−) 

D56.1 Betatalassèmia  
anèmia de Cooley 
betatalassèmia greu 
talassèmia: 
• intermèdia 
• major 

D56.2 Deltabetatalassèmia  
D56.3 Tret talassèmic  
D56.4 Persistència hereditària d’hemoglobina fetal [PHHF]  



   

  237 

D56.8 Altres talassèmies  
D56.9 Talassèmia no especificada  

anèmia mediterrània (amb una altra hemoglobinopatia) 
talassèmia (menor) (mixta) (amb una altra hemoglobinopatia) 

  D57    Trastorns de cèl·lules falciformes 
Exclou: altres hemoglobinopaties (D58.−) 

D57.0 Anèmia de cèl·lules falciformes amb crisi  
malaltia Hb-SS amb crisi 

D57.1 Anèmia de cèl·lules falciformes sense crisi  
anèmia de cèl·lules falciformes 
malaltia drepanocítica 
trastorn de cèl·lules falciformes 

NE   
 
D57.2 Trastorns falciformes heterozigòtics dobles  

malaltia: 
• Hb-SC 
• Hb-SD 
• Hb-SE 
• talassèmia de cèl·lules falciformes 

D57.3 Tret drepanocític  
hemoglobina S heterozigòtica [Hb-AS] 
tret Hb-S 

D57.8 Altres trastorns de cèl·lules falciformes  

  D58    Altres anèmies hemolítiques hereditàries 
D58.0 Esferocitosi hereditària  

icterícia acolúrica (familiar) 
icterícia hemolítica congènita (esferocítica) 
síndrome de Minkowski-Chauffard 

D58.1 El·liptocitosi hereditària  
el·liptocitosi (congènita) 
ovalocitosi (congènita) (hereditària) 
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D58.2 Altres hemoglobinopaties  
anèmia congènita de cossos de Heinz 
hemoglobina anòmala NE 
hemoglobinopatia NE 
malaltia: 
• Hb-C 
• Hb-D 
• Hb-E 
malaltia hemolítica d’hemoglobina inestable 

Exclou: malaltia de l’hemoglobina M [Hb-M] (D74.0) 
metahemoglobinèmia (D74.−) 
persistència hereditària d’hemoglobina fetal [PHHF] 

(D56.4) 
policitèmia causada per gran altitud (D75.1) 
policitèmia familiar (D75.0) 

D58.8 Altres anèmies hemolítiques hereditàries espe cificades  
estomatocitosi 

D58.9 Anèmia hemolítica hereditària no especificada  

  D59    Anèmia hemolítica adquirida 
D59.0 Anèmia hemolítica autoimmunitària induïda per  fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

D59.1 Altres anèmies hemolítiques autoimmunitàries  
anèmia hemolítica: 
• tipus calent (secundària) (simptomàtica) 
• tipus fred (secundària) (simptomàtica) 
hemoglobinúria per aglutinines fredes 
malaltia crònica per hemaglutinines fredes 
malaltia hemolítica autoimmunitària (tipus fred) (tipus calent) 
malaltia per aglutinines fredes 

Exclou: hemoglobinúria paroxismal per fred (D59.6) 
malaltia hemolítica del fetus i el nadó (P55.−) 
síndrome d’Evans (D69.3) 

D59.2 Anèmia hemolítica no autoimmunitària induïda per fàrmacs  
anèmia per deficiència d’enzims induïda per fàrmacs 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

D59.3 Síndrome hemoliticourèmica  
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D59.4 Altres anèmies hemolítiques no autoimmunitàri es 
anèmia hemolítica: 
• mecànica 
• microangiopàtica 
• tòxica 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

D59.5 Hemoglobinúria paroxismal nocturna [Marchiafa va-Micheli]  
Exclou: hemoglobinúria NE (R82.3) 

D59.6 Hemoglobinúria a causa d’hemòlisi per altres causes 
externes  
hemoglobinúria: 
• esforç 
• marxa 
• paroxismal per fred 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

Exclou: hemoglobinúria NE (R82.3) 

D59.8 Altres anèmies hemolítiques adquirides  
D59.9 Anèmia hemolítica adquirida no especificada  

anèmia hemolítica idiopàtica crònica 

Anèmies aplàstiques i altres anèmies 
(D60-D64) 

  D60    Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida 
[eritroblastopènia] 
Inclou: aplàsia de glòbuls vermells (adquirida) (en adults) 

(amb timoma) 

D60.0 Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida cr ònica  
D60.1 Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida tr ansitòria  
D60.8 Altres aplàsies de glòbuls vermells pures adq uirides  
D60.9 Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida no  especificada  
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  D61    Altres anèmies aplàstiques 
Exclou: agranulocitosi (D70) 

D61.0 Anèmia aplàstica constitucional  
anèmia de Fanconi 
anèmia hipoplàstica familiar 
aplàsia (pura) de glòbuls vermells: 
• congènita 
• infantil 
• primària 
pancitopènia amb malformacions 
síndrome de Blackfan-Diamond 

D61.1 Anèmia aplàstica induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

D61.2 Anèmia aplàstica causada per altres agents ex terns  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

D61.3 Anèmia aplàstica idiopàtica  
D61.8 Altres anèmies aplàstiques especificades  
D61.9 Anèmia aplàstica no especificada  

anèmia hipoplàstica NE 
hipoplàsia medul·lar 
panmieloptisi 

  D62    Anèmia posthemorràgica aguda 
Exclou: anèmia congènita per pèrdua de sang fetal (P61.3) 

 D63∗∗∗∗   Anèmia en malalties cròniques classificades en un  altre 
lloc 

D63.0∗∗∗∗ Anèmia en malaltia neoplàstica (C00-D48†)  
D63.8∗∗∗∗ Anèmia en altres malalties cròniques classificades en un 

altre lloc  
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  D64    Altres anèmies 
Exclou: anèmia refractària: 

• amb excés de blastos (D46.2) 
• en transformació (D46.3) 

• amb sideroblastos (D46.1) 
• sense sideroblastos (D46.0) 
• NE (D46.4) 

D64.0 Anèmia sideroblàstica hereditària  
anèmia sideroblàstica hipocròmica lligada al sexe 

D64.1 Anèmia sideroblàstica secundària a causa de m alaltia  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la malaltia. 

D64.2 Anèmia sideroblàstica secundària a causa de f àrmacs i 
toxines  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

D64.3 Altres anèmies sideroblàstiques  
anèmia sideroblàstica: 
• sensible a la piridoxina NCAL 
• NE 

D64.4 Anèmia diseritropoètica congènita  
anèmia dishematopoètica (congènita) 

Exclou: malaltia de Di Guglielmo (C94.0) 
síndrome de Blackfan-Diamond (D61.0) 

D64.8 Altres anèmies especificades  
anèmia leucoeritroblàstica 
pseudoleucèmia infantil 

D64.9 Anèmia no especificada  



 

242   

Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions 
hemorràgiques 
(D65-D69) 

  D65    Coagulació intravascular disseminada [síndrome de  
desfibrinació] 
afibrinogenèmia adquirida 
coagulació intravascular disseminada o difusa [CID] 
coagulopatia de consum 
hemorràgia fibrinolítica adquirida 
púrpura: 
• fibrinolítica 
• fulminant 

Exclou: coagulació intravascular disseminada (que complica): 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.1) 
• embaràs, part i puerperi (O45.0, O46.0, O67.0, 

O72.3) 
• nadó (P60) 

  D66    Deficiència hereditària de factor VIII  
deficiència de factor VIII (amb defecte funcional) 
hemofília: 
• A 
• clàssica 
• NE 

Exclou: deficiència de factor VIII amb defecte vascular 
(D68.0) 

  D67    Deficiència hereditària de factor IX 
deficiència de: 
• component tromboplàstic del plasma [CTP] 
• factor IX (amb defecte funcional) 
hemofília B 
malaltia de Christmas 
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  D68    Altres defectes de la coagulació 
Exclou: altres defectes de la coagulació que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.1) 

• embaràs, part i puerperi (O45.0, O46.0, O67.0, 
O72.3) 

D68.0 Malaltia de Willebrand  
angiohemofília 
deficiència de factor VIII amb defecte vascular 
hemofília vascular 

Exclou: deficiència de factor VIII: 
• amb defecte funcional (D66) 
• NE (D66) 
fragilitat capil·lar (hereditària) (D69.8) 

D68.1 Deficiència hereditària de factor XI  
deficiència d’antecedent tromboplàstic del plasma [ATP] 
hemofília C 

D68.2 Deficiència hereditària d’altres factors de l a coagulació  
afibrinogenèmia congènita 
deficiència de: 
• globulina AC 
• proaccelerina 
deficiència de factor: 
• I [fibrinogen] 
• II [protrombina] 
• V [làbil] 
• VII [estable] 
• X [Stuart-Prower] 
• XII [Hageman] 
• XIII [estabilitzador de fibrina] 
disfibrinogenèmia (congènita) 
hipoproconvertinèmia 
malaltia d’Owren 
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D68.3 Trastorn hemorràgic a causa d’anticoagulants circulants  
augment de: 
• anti-IXa 
• anti-VIIIa 
• anti-Xa 
• anti-XIa 
• antitrombina 
hemorràgia durant l’ús d’anticoagulants a llarg termini 
hiperheparinèmia 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar qualsevol anticoagulant administrat. 

Exclou: ús d’anticoagulants a llarg termini sense hemorràgia 
(Z92.1) 

D68.4 Deficiència adquirida de factor de la coagula ció  
deficiència de factor de la coagulació a causa de: 
• carència de vitamina K 
• hepatopatia 

Exclou: carència de vitamina K del nadó (P53) 

D68.8 Altres defectes de la coagulació especificats  
presència d’inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] 

D68.9 Defecte de la coagulació no especificat  

  D69    Púrpura i altres afeccions hemorràgiques 
Exclou: púrpura crioglobulinèmica (D89.1) 

púrpura fulminant (D65) 
púrpura hipergammaglobulinèmica benigna (D89.0) 
púrpura trombocitopènica trombòtica (M31.1) 
trombocitèmia hemorràgica (essencial) (D47.3) 

D69.0 Púrpura al·lèrgica  
púrpura: 
• anafilactoide 
• Henoch(-Schönlein) 
• no trombocitopènica 

• hemorràgica 
• idiopàtica 

• vascular 
vasculitis al·lèrgica 
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D69.1 Defectes qualitatius de les plaquetes  
malaltia de Glanzmann 
síndrome de Bernard-Soulier [plaqueta gegant] 
síndrome de les plaquetes grises 
trombastènia (hemorràgica) (hereditària) 
trombocitopatia 

Exclou: malaltia de Willebrand (D68.0) 

D69.2 Altres púrpures no trombocitopèniques  
púrpura: 
• senil 
• simple 
• NE 

D69.3 Púrpura trombocitopènica idiopàtica  
síndrome d’Evans 

D69.4 Altres trombocitopènies primàries  
Exclou: síndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0) 
 trombocitopènia i aplàsia radial (Q87.2) 

trombocitopènia neonatal transitòria (P61.0) 
 

D69.5 Trombocitopènia secundària  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

D69.6 Trombocitopènia no especificada  
D69.8 Altres afeccions hemorràgiques especificades  

fragilitat capil·lar (hereditària) 
pseudohemofília vascular 

D69.9 Afecció hemorràgica no especificada  
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Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics 
(D70-D77) 

  D70    Agranulocitosi 
agranulocitosi genètica infantil 
angina agranulocitòtica 
esplenomegàlia neutropènica 
malaltia de Kostmann 
neutropènia: 
• cíclica 
• congènita 
• esplènica (primària) 
• induïda per fàrmacs 
• periòdica 
• tòxica 
• NE 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: neutropènia neonatal transitòria (P61.5) 

  D71    Trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuc lears 
defecte del complex receptor [CR3] de la membrana cel·lular  
disfagocitosi congènita 
granulomatosi sèptica progressiva 
malaltia granulomatosa crònica (de la infància) 
 

  D72    Altres trastorns dels leucòcits 
Exclou: basofília (D75.8) 

neutropènia (D70) 
preleucèmia (síndrome) (D46.9) 
trastorns immunitaris (D80-D89) 

D72.0 Anomalies genètiques dels leucòcits  
anomalia (granulació) (granulòcit) o síndrome: 
• Alder 
• May-Hegglin 
• Pelger-Huët 
hipersegmentació leucocítica hereditària 
hiposegmentació leucocítica hereditària 
leucomelanopatia hereditària 

Exclou: síndrome de Chédiak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3) 
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D72.1 Eosinofília  
eosinofília: 
• al·lèrgica 
• hereditària 

D72.8 Altres trastorns especificats dels leucòcits  
leucocitosi 
limfocitosi (simptomàtica) 
limfopènia 
monocitosi (simptomàtica) 
plasmocitosi 
reacció leucemoide: 
• limfocítica 
• mielocítica 
• monocítica 

D72.9 Trastorn dels leucòcits no especificat  

  D73    Esplenopaties 
D73.0 Hiposplenisme  

asplènia postoperatòria 
atròfia esplènica 

Exclou: asplènia (congènita) (Q89.0) 

D73.1 Hipersplenisme  
Exclou: esplenomegàlia: 

• congènita (Q89.0) 
• NE (R16.1) 

D73.2 Esplenomegàlia congestiva crònica  
D73.0 Abscés esplènic  
D73.4 Quist esplènic  
D73.5 Infart esplènic  

ruptura esplènica no traumàtica 
torsió esplènica 

Exclou: ruptura traumàtica de melsa (S36.0) 

D73.8 Altres esplenopaties  
esplenitis NE 
fibrosi esplènica NE 
perisplenitis 

D73.9 Esplenopatia no especificada  
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  D74    Metahemoglobinèmia 
D74.0 Metahemoglobinèmia congènita  

deficiència congènita de NADH-metahemoglobina-reductasa 
malaltia de l’hemoglobina M [Hb-M] 
metahemoglobinèmia hereditària 

D74.8 Altres metahemoglobinèmies  
metahemoglobinèmia adquirida (amb sulfahemoglobinèmia) 
metahemoglobinèmia tòxica 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

D74.9 Metahemoglobinèmia no especificada  

  D75    Altres malalties de la sang i els òrgans hematopo ètics 
Exclou: adenopatia (R59.−) 

hipergammaglobulinèmia NE (D89.2) 
limfadenitis: 
• aguda (L04.−) 
• crònica (I88.1) 
• mesentèrica (aguda) (crònica) (I88.0) 
• NE (I88.9) 

D75.0 Eritrocitosi familiar  
policitèmia: 
• benigna 
• familiar 

Exclou: ovalocitosi hereditària (D58.1) 
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D75.1 Policitèmia secundària  
eritrocitosi NE 
policitèmia: 
• adquirida 
• causada per: 

• disminució del volum plasmàtic 
• eritropoetina 
• estrès 
• gran altitud 

• emocional 
• hipoxèmica 
• nefrogènica 
• relativa 

Exclou: policitèmia: 
• neonatal (P61.1) 
• vera (D45) 

D75.2 Trombocitosi essencial  
Exclou: trombocitèmia hemorràgica (essencial) (D47.3) 

D75.8 Altres malalties especificades de la sang i e ls òrgans 
hematopoètics  
basofília 

D75.9 Malaltia no especificada de la sang i els òrg ans 
hematopoètics  

  D76    Determinades malalties que afecten el teixit 
limforeticular i el sistema mononuclear fagocític 
Exclou: histiocitosi maligna (C96.1) 
 malaltia de Letterer-Siwe (C96.0) 

reticuloendoteliosi o reticulosi: 
• leucèmica (C91.4) 
• lipomelanòtica (I89.8) 
• maligna (C85.7) 
• medul·lar histiocítica (C96.1) 
• no lipídica (C96.0) 

D76.0 Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans no cl assificada a cap 
altre lloc  
granuloma eosinofílic 
histiocitosi X (crònica) 
malaltia de Hand-Schüller-Christian 
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D76.1 Limfohistiocitosi hemofagocítica  
histiocitosi de fagòcits mononuclears NE, excepte histiocitosi de 

cèl·lules de Langerhans  
reticulosi hemofagocítica familiar 

D76.2 Síndrome hemofagocítica associada a infecció  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la malaltia o 
agent infecciosos. 

D76.3 Altres síndromes d’histiocitosi  
histiocitosi sinusal amb limfadenopatia massiva 
reticulohistiocitoma (cèl·lules gegants) 
xantogranuloma 

 D77∗∗∗∗   Altres trastorns de la sang i els òrgans hematopo ètics 
en malalties classificades en un altre lloc 
fibrosi esplènica en esquistosomosi [bilharziosi] (B65.−†) 

Determinats trastorns que afecten el mecanisme 
immunitari 
(D80-D89) 

Inclou: defectes en el sistema del complement 
sarcoïdosi 
trastorns d’immunodeficiència, excepte malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 

Exclou: malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE (M35.9) 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-

B24) 
trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears (D71) 

  D80    Immunodeficiència amb predomini de defectes 
d’anticossos 

D80.0 Hipogammaglobulinèmia hereditària  
agammaglobulinèmia autosòmica recessiva (tipus suís) 
agammaglobulinèmia lligada al cromosoma X [Bruton] (amb 

deficiència de l’hormona del creixement) 
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D80.1 Hipogammaglobulinèmia no familiar  
agammaglobulinèmia amb limfòcits B portadors 

d’immunoglobulina 
agammaglobulinèmia variable comuna 
hipogammaglobulinèmia NE 

D80.2 Deficiència selectiva d’immunoglobulina A [Ig A]  
D80.3 Deficiència selectiva de subclasses d’immunog lobulina G 

[IgG]  
D80.4 Deficiència selectiva d’immunoglobulina M [Ig M] 
D80.5 Immunodeficiència amb augment d’immunoglobuli na M [IgM]  
D80.6 Deficiència d’anticossos amb immunoglobulines  quasi 

normals o amb hiperimmunoglobulinèmia  
D80.7 Hipogammaglobulinèmia transitòria de la infàn cia  
D80.8 Altres immunodeficiències amb predomini de de fectes 

d’anticossos  
deficiència de la cadena lleugera kappa 

D80.9 Immunodeficiència amb predomini de defectes d ’anticossos 
no especificada  

  D81    Immunodeficiències combinades 
Exclou: agammaglobulinèmia autosòmica recessiva (tipus suís) 

(D80.0) 

D81.0 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb d isgènesi 
reticular  

D81.1 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb n ombre baix 
de limfòcits T i B  

D81.2 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb n ombre baix 
o normal de limfòcits B  

D81.3 Deficiència d’adenosina-desaminasa [ADA]  
D81.4 Síndrome de Nezelof  
D81.5 Deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa [ PNP] 
D81.6 Deficiència de complex d’histocompatibilitat principal de 

classe I  
síndrome del limfòcit nu 

D81.7 Deficiència de complex d’histocompatibilitat principal de 
classe II  
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D81.8 Altres immunodeficiències combinades  
deficiència de carboxilasa dependent de biotina 

D81.9 Immunodeficiència combinada no especificada  
trastorn greu NE d’immunodeficiència combinada [SCID] 

  D82    Immunodeficiència associada a altres defectes maj ors 
Exclou: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3) 

D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich  
immunodeficiència amb trombocitopènia i èczema 

D82.1 Síndrome de Di George  
alimfoplàsia tímica 
aplàsia o hipoplàsia tímiques amb immunodeficiència 
síndrome de la bossa faríngia 

D82.2 Immunodeficiència amb nanisme d’extremitats c urtes  
D82.3 Immunodeficiència consecutiva a resposta defe ctiva 

hereditària al virus d’Epstein-Barr  
malaltia limfoproliferativa lligada al cromosoma X 

D82.4 Síndrome d'hiperimmunoglobulinèmia E [IgE]  
D82.8 Immunodeficiència associada a altres defectes  majors 

especificats  
D82.9 Immunodeficiència associada a un defecte majo r no 

especificat  

  D83    Immunodeficiència comuna variable 
D83.0 Immunodeficiència comuna variable amb predomi ni 

d’anomalies en el nombre i la funció dels limfòcits  B 
D83.1 Immunodeficiència comuna variable amb predomi ni de 

trastorns immunoreguladors dels limfòcits T  
D83.2 Immunodeficiència comuna variable amb autoant icossos 

contra els limfòcits B o T  
D83.8 Altres immunodeficiències comunes variables  
D83.9 Immunodeficiència comuna variable no especifi cada  

  D84    Altres immunodeficiències 
D84.0 Defecte de l’antigen-1 associat a la funció l imfocitària [LFA-1]  
D84.1 Defectes en el sistema del complement  

deficiència de l’inhibidor de la C1-esterasa [C1-INH] 
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D84.8 Altres immunodeficiències especificades  
D84.9 Immunodeficiència no especificada  

  D86    Sarcoïdosi 
D86.0 Sarcoïdosi pulmonar  
D86.1 Sarcoïdosi ganglionar  
D86.2 Sarcoïdosi pulmonar amb sarcoïdosi ganglionar  
D86.3 Sarcoïdosi cutània  
D86.8 Sarcoïdosi d’altres localitzacions i de local itzacions 

combinades  
artropatia de la sarcoïdosi† (M14.8*) 
febre uveoparotídia [Heerfordt] 
iridociclitis en la sarcoïdosi† (H22.1*) 
miocarditis de la sarcoïdosi† (I41.8*) 
miositis de la sarcoïdosi† (M63.3*) 
paràlisis de múltiples nervis cranials en la sarcoïdosi† (G53.2*) 

D86.9 Sarcoïdosi no especificada  

  D89    Altres trastorns que afecten el mecanisme immunit ari 
no classificats a cap altre lloc 
Exclou: fallida i rebuig de trasplantament (T86.−) 

gammapatia monoclonal (D47.2) 
hiperglobulinèmia NE (R77.1) 

D89.0 Hipergammaglobulinèmia policlonal  
gammapatia policlonal NE 
púrpura hipergammaglobulinèmica benigna 

D89.1 Crioglobulinèmia  
crioglobulinèmia: 
• essencial 
• idiopàtica 
• mixta 
• primària 
• secundària 
púrpura crioglobulinèmica 
vasculitis crioglobulinèmica 

D89.2 Hipergammaglobulinèmia no especificada  
D89.8 Altres trastorns especificats que afecten el mecanisme 

immunitari no classificats a cap altre lloc  
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D89.9 Trastorn que afecta el mecanisme immunitari n o especificat  
malaltia immunitària NE 
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Malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques 
(E00-E90) 

Nota: Totes les neoplàsies, tant si són funcionalment actives com si no 
ho són, es classifiquen al capítol II. Empreu els codis adequats 
d’aquest capítol (p. ex. E05.8, E07.0, E16−E31, E34.−), si voleu, 
com a codis addicionals per a indicar o bé l’activitat funcional tant 
de les neoplàsies com del teixit endocrí ectòpic o bé la hiperfunció 
i la hipofunció de les glàndules endocrines associades a les 
neoplàsies i a altres afeccions classificades en un altre lloc. 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 
trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del fetus i el 

nadó (P70-P74) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

E00-E07 Trastorns de la glàndula tiroide 
E10-E14 Diabetis mellitus 
E15-E16 Altres trastorns de la regulació de la glucosa i la secreció 

pancreàtica interna 
E20-E35 Trastorns d’altres glàndules endocrines 
E40-E46 Malnutrició 
E50-E64 Altres carències nutricionals 
E65-E68 Obesitat i altres hiperalimentacions 
E70-E90 Trastorns metabòlics 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

E35∗ Trastorns de glàndules endocrines en malalties classificades en un 
altre lloc 

E90∗ Trastorns nutricionals i metabòlics en malalties classificades en un 
altre lloc 



 

256   

Trastorns de la glàndula tiroide 
(E00-E07) 

  E00    Síndrome congènita de dèficit de iode 
Inclou: afeccions endèmiques associades a un dèficit de iode 

ambiental ja sigui directament o com a conseqüència 
d’un dèficit de iode matern. Algunes afeccions no 
presenten hipotiroïdisme actual però són 
conseqüència d’una secreció inadequada de 
l’hormona tiroïdal en el fetus en desenvolupament. 
Els estrumògens ambientals poden ser associats. 

Empreu un codi addicional (F70-F79), si voleu, per a identificar el 
retard mental associat. 

Exclou: hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode (E02) 

E00.0 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus neurològic  
cretinisme endèmic, tipus neurològic 

E00.1 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus mixedematós  
cretinisme endèmic: 
• hipotiroïdal 
• tipus mixedematós 

E00.2 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus mixt  
cretinisme endèmic, tipus mixt 

E00.9 Síndrome congènita de dèficit de iode no espe cificada  
cretinisme endèmic NE 
hipotiroïdisme congènit per dèficit de iode NE 

  E01    Trastorns tiroïdals relacionats amb el dèficit de  iode i 
afeccions semblants 
Exclou: hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode (E02) 
 síndrome congènita de dèficit de iode (E00.−) 

E01.0 Goll difús (endèmic) relacionat amb el dèfici t de iode  
E01.1 Goll multiondular (endèmic) relacionat amb el  dèficit de iode  

goll nodular relacionat amb el dèficit de iode 

E01.2 Goll (endèmic) relacionat amb el dèficit de i ode no 
especificat  
goll endèmic NE 
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E01.8 Altres trastorns tiroïdals relacionats amb el  dèficit de iode i 
afeccions semblants  
hipotiroïdisme adquirit per dèficit de iode NE 

  E02    Hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode 

  E03    Altres hipotiroïdismes 
Exclou: hipotiroïdisme posterior a un procediment (E89.0) 
 hipotiroïdisme relacionat amb el dèficit de iode (E00-

E02) 

E03.0 Hipotiroïdisme congènit amb goll difús  
goll congènit (no tòxic): 
• parenquimàtic 
• NE 

Exclou: goll congènit transitori amb normofunció (P72.0) 

E03.1 Hipotiroïdisme congènit sense goll  
aplàsia de tiroide (amb mixedema) 
atròfia congènita de la tiroide 
hipotiroïdisme congènit NE 

E03.2 Hipotiroïdisme causat per fàrmacs i altres su bstàncies 
exògenes  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

E03.3 Hipotiroïdisme postinfecciós  
E03.4 Atròfia de la tiroide (adquirida)  

Exclou: atròfia congènita de la tiroide (E03.1) 

E03.5 Coma mixedematós  
E03.8 Altres hipotiroïdismes especificats  
E03.9 Hipotiroïdisme no especificat  

mixedema NE 
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  E04    Altres golls no tòxics 
Exclou: goll congènit: 

• difús 
• parenquimàtic 
• NE 

 (E03.0)   
 

goll relacionat amb el dèficit de iode (E00-E02) 

E04.0 Goll difús no tòxic  
goll no tòxic: 
• difús (col·loïdal) 
• simple 

E04.1 Nòdul tiroïdal solitari no tòxic  
goll uninodular no tòxic 
nòdul col·loïdal (quístic) (tiroïdal) 
nòdul tiroïdal (quístic) NE 

E04.2 Goll multinodular no tòxic  
goll multinodular (quístic) NE 
goll quístic NE 

E04.8 Altres golls no tòxics especificats  
E04.9 Goll no tòxic no especificat  

goll nodular (no tòxic) NE 
goll NE 

  E05    Tirotoxicosi [hipertiroïdisme] 
Exclou: tiroïditis crònica amb tirotoxicosi transitòria (E06.2) 

tirotoxicosi neonatal (P72.1) 

E05.0 Tirotoxicosi amb goll difús  
goll difús tòxic 
goll exoftàlmic o tòxic NE 
malaltia de Graves 

E05.1 Tirotoxicosi amb nòdul tiroïdal solitari tòxi c 
tirotoxicosi amb goll tòxic uninodular 

E05.2 Tirotoxicosi amb goll multinodular tòxic  
goll nodular tòxic NE 

E05.3 Tirotoxicosi produïda per teixit tiroïdal ect òpic  
E05.4 Tirotoxicosi factícia  
E05.5 Crisi o tempesta tiroïdal  
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E05.8 Altres tirotoxicosis  
sobreproducció d’hormona estimulant de la tiroide 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

E05.9 Tirotoxicosi no especificada  
cardiopatia tirotòxica† (I43.8*) 
hipertiroïdisme NE 

  E06    Tiroïditis 
Exclou: tiroïditis postpart (O90.5) 

E06.0 Tiroïditis aguda  
abscés de la tiroide 
tiroïditis: 
• piògena 
• supurativa 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

E06.1 Tiroïditis subaguda  
tiroïditis: 
• cèl·lules gegants 
• De Quervain 
• granulomatosa 
• no supurativa 

Exclou: tiroïditis autoimmunitària (E06.3) 

E06.2 Tiroïditis crònica amb tirotoxicosi transitòr ia 
Exclou: tiroïditis autoimmunitària (E06.3) 

E06.3 Tiroïditis autoimmunitària  
estruma limfomatós 
goll limfoadenoide 
hashitoxicosi (transitòria) 
tiroïditis de Hashimoto 
tiroïditis limfocítica 

E06.4 Tiroïditis induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 
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E06.5 Altres tiroïditis cròniques  
tiroïditis: 
• crònica 

• fibrosa 
• NE 

• llenyosa 
• Riedel 

E06.9 Tiroïditis no especificada  

  E07    Altres trastorns de la tiroide 
E07.0 Hipersecreció de calcitonina  

hiperplàsia tiroïdal de cèl·lules C 
hipersecreció de tirocalcitonina 

E07.1 Goll dishormonogènic  
goll dishormonogènic familiar 
síndrome de Pendred 

Exclou: goll congènit transitori amb normofunció (P72.0) 

E07.8 Altres trastorns de la tiroide especificats  
anomalia de la globulina conjugadora de tiroxina (TBG) 
hemorràgia 
infart de la tiroide   

 
síndrome del malalt eutiroïdal 

E07.9 Trastorn de la tiroide no especificat 

Diabetis mellitus 
(E10-E14) 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si voleu, per a 
identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories E10-E14: 

.0 Amb coma 
coma diabètic amb cetoacidosi o sense 
coma hiperglucèmic NE 
coma hiperosmolar diabètic 
coma hipoglucèmic diabètic 
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.1 Amb cetoacidosi 
acidosi diabètica 
cetoacidosi diabètica sense menció de coma  

 

.2† Amb complicacions renals 
glomerulonefrosi intracapil·lar (N08.3*) 
nefropatia diabètica (N08.3*) 
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*) 

.3† Amb complicacions oftàlmiques 
cataracta diabètica (H28.0*) 
retinopatia diabètica (H36.0*) 

.4† Amb complicacions neurològiques 
amiotròfia diabètica (G73.0*) 
mononeuropatia diabètica (G59.0*) 
neuropatia autonòmica diabètica (G99.0*) 
polineuropatia diabètica (G63.2*) 

• autonòmica (G99.0*) 

.5 Amb complicacions circulatòries perifèriques 
angiopatia perifèrica diabètica† (I79.2*) 
gangrena diabètica 
úlcera diabètica 

.6 Amb altres complicacions especificades 
artropatia diabètica† (M14.2*) 
• neuropàtica† (M14.6*) 

.7 Amb complicacions múltiples 

.8 Amb complicacions no especificades 

.9 Sense complicacions 
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  E10    Diabetis mellitus insulinodependent 
[Vegeu les subdivisions abans del codi E10.] 

Inclou: diabetis (mellitus): 
• amb tendència a la cetosi 
• iniciada en joves 
• làbil 
• tipus I 

Exclou: diabetis mellitus (en): 
• embaràs, part i puerperi (O24.−) 
• neonatal (P70.2) 
• relacionada amb la malnutrició (E12.−) 
glucosúria: 
• renal (E74.8) 
• NE (R81) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
tolerància alterada a la glucosa (R73.0) 

  E11    Diabetis mellitus no insulinodependent 
[Vegeu les subdivisions abans del codi E10.] 

Inclou: diabetis (mellitus) (en no obesos) (en obesos): 
• estable 
• iniciada a la maduresa 
• iniciada en adults 
• no cetòtica 
• tipus II 
diabetis no insulinodependent dels joves 

Exclou: diabetis mellitus (en): 
• embaràs, part i puerperi (O24.−) 
• neonatal (P70.2) 
• relacionada amb la malnutrició (E12.−) 
glucosúria: 
• renal (E74.8) 
• NE (R81) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
tolerància alterada a la glucosa (R73.0) 
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  E12    Diabetis mellitus relacionada amb la malnutrició 
[Vegeu les subdivisions abans del codi E10.] 

Inclou: diabetis mellitus relacionada amb la malnutrició: 
• insulinodependent 
• no insulinodependent 

Exclou: diabetis mellitus en embaràs, part i puerperi (O24.−) 
diabetis mellitus neonatal (P70.2) 
glucosúria: 
• renal (E74.8) 
• NE (R81) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
tolerància alterada a la glucosa (R73.0) 

  E13    Altres diabetis mellitus especificades 
[Vegeu les subdivisions abans del codi E10.] 

Exclou: diabetis mellitus (en): 
• embaràs, part i puerperi (O24.−) 
• insulinodependent (E10.−) 
• neonatal (P70.2) 
• no insulinodependent (E11.−) 
• relacionada amb la malnutrició (E12.−) 
glucosúria: 
• renal (E74.8) 
• NE (R81) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
tolerància alterada a la glucosa (R73.0) 

  E14    Diabetis mellitus no especificada 
[Vegeu les subdivisions abans del codi E10.] 

Inclou: diabetis NE 

Exclou: diabetis mellitus (en): 
• embaràs, part i puerperi (O24.−) 
• insulinodependent (E10.−) 
• neonatal (P70.2) 
• no insulinodependent (E11.−) 
• relacionada amb la malnutrició (E12.−) 
glucosúria: 
• renal (E74.8) 
• NE (R81) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
tolerància alterada a la glucosa (R73.0) 
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Altres trastorns de la regulació de la glucosa i la 
secreció pancreàtica interna 
(E15-E16) 

  E15    Coma hipoglucèmic no diabètic 
coma hipoglucèmic NE 
coma insulínic induït per fàrmacs en no diabètics 
hiperinsulinisme amb coma hipoglucèmic 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induït per fàrmacs. 

  E16    Altres trastorns de la secreció pancreàtica inter na 
E16.0 Hipoglucèmia induïda per fàrmacs sense coma  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

E16.1 Altres hipoglucèmies  
encefalopatia posthipoglucèmica comatosa 
hiperinsulinisme: 
• funcional 
• NE 
hiperplàsia de cèl·lules beta dels illots pancreàtics NE 
hipoglucèmia no hiperinsulinèmica funcional 

E16.2 Hipoglucèmia no especificada  
E16.3 Augment de la secreció de glucagó  

hiperplàsia de cèl·lules endocrines pancreàtiques amb 
sobreproducció de glucagó 

E16.4 Anomalia de la secreció de gastrina  
hipergastrinèmia 
síndrome de Zollinger-Ellison 

E16.8 Altres trastorns especificats de la secreció pancreàtica 
interna  
augment de la secreció del pàncrees endocrí de: 
• hormona alliberadora d’hormona del creixement 
• polipèptid intestinal vasoactiu 
• polipèptid pancreàtic 
• somatostatina 

E16.9 Trastorn de la secreció pancreàtica interna n o especificat  
hiperplàsia de cèl·lules dels illots NE 
hiperplàsia de cèl·lules endocrines pancreàtiques NE 
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Trastorns d’altres glàndules endocrines 
(E20-E35) 

Exclou: galactorrea (N64.3) 
ginecomàstia (N62) 

  E20    Hipoparatiroïdisme 
Exclou: hipoparatiroïdisme neonatal transitori (P71.4) 

hipoparatiroïdisme posterior a un procediment (E89.2) 
síndrome de Di George (D82.1) 
tetània NE (R29.0) 

E20.0 Hipoparatiroïdisme idiopàtic  
E20.1 Pseudohipoparatiroïdisme  
E20.8 Altres hipoparatiroïdismes  
E20.9 Hipoparatiroïdisme no especificat  

tetània paratiroïdal 

  E21    Hiperparatiroïdisme i altres trastorns de la glàn dula 
paratiroide 
Exclou: osteomalàcia: 

• adult (M83.−) 
• infantil i juvenil (E55.0) 

E21.0 Hiperparatiroïdisme primari  
hiperplàsia de paratiroide 
osteïtis fibrosa quística generalitzada [malaltia òssia de Von 

Recklinghausen] 

E21.1 Hiperparatiroïdisme secundari no classificat a cap altre lloc  
Exclou: hiperparatiroïdisme secundari d’origen renal (N25.8) 

E21.2 Altres hiperparatiroïdismes  
Exclou: hipercalcèmia hipocalciúrica familiar (E83.5) 

E21.3 Hiperparatiroïdisme no especificat  
E21.4 Altres trastorns especificats de la glàndula paratiroide  
E21.5 Trastorn de la glàndula paratiroide no especi ficat  
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  E22    Hiperfunció de la hipòfisi 
Exclou: síndrome de Cushing (E24.−) 

síndrome de Nelson (E24.1) 
sobreproducció de: 
• ACTH hipofítica (E24.0) 
• ACTH no associada a la malaltia de Cushing (E27.0) 
• hormona estimulant de la tiroide (E05.8) 

E22.0 Acromegàlia i gigantisme hipofític  
artropatia associada a acromegàlia† (M14.5*) 
sobreproducció d’hormona del creixement 

Exclou: augment de la secreció del pàncrees endocrí 
d’hormona alliberadora d’hormona del creixement 
(E16.8) 

estatura alta constitucional (E34.4) 
gigantisme constitucional (E34.4) 

E22.1 Hiperprolactinèmia  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

E22.2 Síndrome de secreció inapropiada d’hormona an tidiürètica  
E22.8 Altres hiperfuncions de la hipòfisi  

pubertat precoç central 

E22.9 Hiperfunció de la hipòfisi no especificada  

  E23    Hipofunció i altres trastorns de la hipòfisi 
Inclou: les afeccions enumerades, tant si el trastorn es 

produeix a la hipòfisi com a l’hipotàlem 

Exclou: hipopituïtarisme posterior a un procediment (E89.3) 
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E23.0 Hipopituïtarisme  
caquèxia hipofítica 
deficiència aïllada de: 
• gonadotropina 
• hormona de la hipòfisi 
• hormona del creixement 
deficiència idiopàtica de l’hormona del creixement 
hipogonadisme hipogonadotròfic 
insuficiència hipofítica NE 
malaltia de Simmonds 
nanisme de Lorain-Lévi 
nanisme hipofític 
necrosi de la hipòfisi (postpart) 
panhipopituïtarisme 
síndrome de Kallmann 
síndrome de l’eunuc fèrtil 
síndrome de Sheehan 

E23.1 Hipopituïtarisme induït per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

E23.2 Diabetis insípida  
Exclou: diabetis insípida nefrogènica (N25.1) 

E23.3 Disfunció hipotalàmica no classificada a cap altre lloc  
Exclou: síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 

síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 

E23.6 Altres trastorns de la hipòfisi  
abscés de la hipòfisi 
distròfia adiposogenital 

E23.7 Trastorn de la hipòfisi no especificat  

  E24    Síndrome de Cushing 
E24.0 Malaltia de Cushing hipofiticodependent  

hiperadrenocorticisme hipofiticodependent 
sobreproducció d’ACTH hipofítica 

E24.1 Síndrome de Nelson  
E24.2 Síndrome de Cushing induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

E24.3 Síndrome d’ACTH ectòpica  
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E24.4 Pseudosíndrome de Cushing induïda per alcohol  
E24.8 Altres síndromes de Cushing  
E24.9 Síndrome de Cushing no especificada  

  E25    Trastorns adrenogenitals 
Inclou: macrogenitosomia precoç masculina 

precocitat sexual masculina amb hiperplàsia suprarenal 
pseudohermafroditisme suprarenal femení 
pseudopubertat precoç heterosexual femenina 
pseudopubertat precoç isosexual masculina 

 síndromes adrenogenitals, virilitzants o feminitzants, 
tant si són adquirides com si són causades per 
hiperplàsia suprarenal consecutiva a defectes 
enzimàtics congènits en la síntesi hormonal 

virilització (femenina) 

E25.0 Trastorns adrenogenitals congènits associats a deficiència 
enzimàtica  
deficiència de 21-hidroxilasa 
hiperplàsia suprarenal congènita 
hiperplàsia suprarenal congènita amb pèrdua de sal 

E25.8 Altres trastorns adrenogenitals  
trastorn adrenogenital idiopàtic 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induït per fàrmacs. 

E25.9 Trastorn adrenogenital no especificat  
síndrome adrenogenital NE 

  E26    Hiperaldosteronisme 
E26.0 Hiperaldosteronisme primari  

aldosteronisme primari causat per hiperplàsia suprarenal 
(bilateral) 

síndrome de Conn 

E26.1 Hiperaldosteronisme secundari  
E26.8 Altres hiperaldosteronismes  

síndrome de Bartter 

E26.9 Hiperaldosteronisme no especificat  
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  E27    Altres trastorns de la glàndula suprarenal 
E27.0 Altres hiperactivitats adrenocorticals  

adrenarquia prematura 
sobreproducció d’ACTH no associada a la malaltia de Cushing 

Exclou: síndrome de Cushing (E24.−) 

E27.1 Insuficiència adrenocortical primària  
adrenalitis autoimmunitària 
malaltia d’Addison 

Exclou: amiloïdosi (E85.−) 
malaltia d’Addison tuberculosa (A18.7) 
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

E27.2 Crisi addisoniana  
crisi adrenocortical 
crisi suprarenal 

E27.3 Insuficiència adrenocortical induïda per fàrm acs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

E27.4 Altres insuficiències adrenocorticals i insuf iciències 
adrenocorticals no especificades  
hemorràgia suprarenal 
hipoaldosteronisme 
infart suprarenal 
insuficiència adrenocortical NE 

Exclou: adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] (E71.3) 
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

E27.5 Hiperfunció medul·loadrenal  
hiperplàsia medul·loadrenal 
hipersecreció de catecolamines 

E27.8 Altres trastorns especificats de la glàndula suprarenal  
anomalia de la globulina conjugadora de cortisol 

E27.9 Trastorn de la glàndula suprarenal no especif icat  

  E28    Disfunció ovàrica 
Exclou: deficiència aïllada de gonadotropina (E23.0) 

fallida ovàrica posterior a un procediment (E89.4) 

E28.0 Excés d’estrògens  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induït per fàrmacs. 
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E28.1 Excés d’andrògens  
hipersecreció d’andrògens ovàrics 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induït per fàrmacs. 

E28.2 Síndrome de l’ovari poliquístic  
síndrome de l’ovari escleroquístic 
síndrome de Stein-Leventhal 

E28.3 Fallida ovàrica primària  
disminució d’estrògens 
menopausa prematura NE 
síndrome de l’ovari resistent 

Exclou: disgènesi gonadal pura (Q99.1) 
estats menopàusics i climatèrics femenins (N95.1) 
síndrome de Turner (Q96.−) 

E28.8 Altres disfuncions ovàriques  
hiperfunció ovàrica NE 

E28.9 Disfunció ovàrica no especificada  

  E29    Disfunció testicular 
Exclou: azoospèrmia o oligospèrmia NE (N46) 

deficiència aïllada de gonadotropina (E23.0) 
feminització testicular (síndrome) (E34.5) 
hipofunció testicular posterior a un procediment 

(E89.5) 
síndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 
síndrome de resistència als andrògens (E34.5) 

E29.0 Hiperfunció testicular  
hipersecreció d’hormones testiculars 

E29.1 Hipofunció testicular  
biosíntesi defectuosa d’andrògens testiculars NE 
deficiència de 5α-reductasa (amb pseudohermafroditisme masculí) 
hipogonadisme testicular NE 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

E29.8 Altres disfuncions testiculars  
E29.9 Disfunció testicular no especificada  



   

  271 

  E30    Trastorns de la pubertat no classificats a cap al tre lloc 
E30.0 Pubertat retardada  

retard constitucional de la pubertat 
retard en el desenvolupament sexual 

E30.1 Pubertat precoç  
menstruació precoç 

Exclou: hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0) 
pseudopubertat precoç heterosexual femenina (E25.−) 
pseudopubertat precoç isosexual masculina (E25.−) 
pubertat precoç central (E22.8) 
síndrome d’Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1) 

E30.8 Altres trastorns de la pubertat  
telarquia prematura 

E30.9 Trastorn de la pubertat no especificat  

  E31    Disfunció poliglandular 
Exclou: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3) 

distròfia miotònica [Steinert] (G71.1) 
pseudohipoparatiroïdisme (E20.1) 

E31.0 Fallida poliglandular autoimmunitària  
síndrome de Schmidt 

E31.1 Hiperfunció poliglandular  
Exclou: adenomatosi endocrina múltiple (D44.8) 

E31.8 Altres disfuncions poliglandulars  
E31.9 Disfunció poliglandular no especificada  

  E32    Malalties del tim 
Exclou: aplàsia o hipoplàsia amb immunodeficiència (D82.1) 

miastènia greu (G70.0) 

E32.0 Hiperplàsia persistent del tim  
hipertròfia del tim 

E32.1 Abscés del tim  
E32.8 Altres malalties del tim  
E32.9 Malalties del tim no especificades  
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  E34    Altres trastorns endocrins 
Exclou: pseudohipoparatiroïdisme (E20.1) 

E34.0 Síndrome carcinoide  
Nota: Podeu utilitzar-lo com a codi addicional, si voleu, per a 

identificar l’activitat funcional associada a un tumor 
carcinoide. 

E34.1 Altres hipersecrecions de les hormones intest inals  
E34.2 Secreció ectòpica d’hormones no classificada a cap altre lloc  
E34.3 Estatura baixa no classificada a cap altre ll oc  

estatura baixa: 
• constitucional 
• psicosocial 
• tipus Laron 
• NE 

Exclou: estatura baixa o nanisme: 
• acondroplàstic (Q77.4) 
• en síndromes dismòrfiques especificades, codifiqueu 

a síndrome –v. l’índex alfabètic 
• hipocondroplàstic (Q77.4) 
• hipofític (E23.0) 
• nutricional (E45) 
• renal (N25.0) 
nanisme d’extremitats curtes amb immunodeficiència 

(D82.2) 
progèria (E34.8) 
síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 

E34.4 Estatura alta constitucional  
gigantisme constitucional 

E34.5 Síndrome de resistència als andrògens  
feminització testicular (síndrome) 
pseudohermafroditisme masculí resistent als andrògens 
síndrome de Reifenstein 
trastorn del receptor hormonal perifèric 

E34.8 Altres trastorns endocrins especificats  
disfunció de la glàndula pineal 
progèria 

E34.9 Trastorn endocrí no especificat  
alteració: 
• endocrina NE 
• hormonal NE 
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 E35∗∗∗∗   Trastorns de glàndules endocrines en malalties 
classificades en un altre lloc 

E35.0∗∗∗∗ Trastorns de la glàndula tiroide en malalties class ificades en 
un altre lloc  
tuberculosi de la glàndula tiroide (A18.8†) 

E35.1∗∗∗∗ Trastorns de les glàndules suprarenals en malalties  
classificades en un altre lloc  
malaltia d’Addison tuberculosa (A18.7†) 
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (meningocòccica) (A39.1†) 

E35.8∗∗∗∗ Trastorns d’altres glàndules endocrines en malaltie s 
classificades en un altre lloc 

Malnutrició 
(E40-E46) 

Nota: Normalment el grau de malnutrició es mesura en funció del pes i 
s’expressa en desviacions estàndard de la mitjana de la població 
de referència  rellevant. Quan es disposa d’una o més mesures 
prèvies, la falta d’augment de pes en nens o l'evidència de la 
pèrdua de pes en nens o adults són sovint indicadors de 
malnutrició. Quan només es disposa d’una mesura, el diagnòstic 
es basa en probabilitats i no és definitiu sense altres proves o 
anàlisis clíniques. En circumstàncies excepcionals en què no es 
disposi de cap mesura de pes, baseu-vos en les proves clíniques. 

Quan el pes observat està per sota la mitjana de la població de 
referència, hi ha una probabilitat alta de malnutrició greu si el 
valor observat està situat 3 o més desviacions estàndard per sota la 
mitjana de la població de referència; una probabilitat alta de 
malnutrició moderada si el valor observat està entre 2 i menys de 
3 desviacions estàndard per sota d’aquesta mitjana i una 
probabilitat alta de malnutrició lleu si el valor observat està entre 
1 i menys de 2 desviacions estàndard per sota d’aquesta mitjana. 

Exclou: anèmies nutricionals (D50-D53) 
fam (T73.0) 
malabsorció intestinal (K90.−) 
seqüeles de malnutrició proteïnoenergètica (E64.0) 
síndrome d’aprimament (B22.2) 
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  E40    Kwashiorkor 
Malnutrició greu amb edema nutricional amb despigmentació de pell i cabells. 

Exclou: kwashiorkor maràsmic (E42) 

  E41    Marasme nutricional 
malnutrició greu amb marasme 

Exclou: kwashiorkor maràsmic (E42) 

  E42    Kwashiorkor maràsmic 
malnutrició proteïnoenergètica greu  [com a E43]: 
• amb signes tant de kwashiorkor com de marasme 
• forma intermèdia 

  E43    Malnutrició proteïnoenergètica greu no especifica da 
Pèrdua de pes greu en nens o adults, o falta d’augment de pes en nens que es 
tradueix en un pes observat de com a mínim 3 desviacions estàndard per sota la 
mitjana de la població de referència (o una pèrdua similar expressada mitjançant 
altres aproximacions estadístiques). Quan només es disposa d’una mesura, hi ha 
una probabilitat alta de pèrdua greu si el pes observat és de 3 o més desviacions 
estàndard per sota la mitjana de la població de referència. 
edema de fam 

  E44    Malnutrició proteïnoenergètica de grau moderat o lleu 
E44.0 Malnutrició proteïnoenergètica moderada  

Pèrdua de pes en nens o adults, o falta d’augment de pes en nens que es tradueix 
en un pes observat entre 2 i menys de 3 desviacions estàndard per sota la mitjana 
de la població de referència (o una pèrdua similar expressada mitjançant altres 
aproximacions estadístiques). Quan només es disposa d’una mesura, hi ha una 
probabilitat alta de malnutrició proteïnoenergètica moderada si el pes observat és 
entre 2 i menys de 3 desviacions estàndard per sota la mitjana de la població de 
referència. 

E44.1 Malnutrició proteïnoenergètica lleu  
Pèrdua de pes en nens o adults, o falta d’augment de pes en nens que es tradueix 
en un pes observat entre 1 i menys de 2 desviacions estàndard per sota la mitjana 
de la població de referència (o una pèrdua similar expressada mitjançant altres 
aproximacions estadístiques). Quan només es disposa d’una mesura, hi ha una 
probabilitat alta de malnutrició proteïnoenergètica lleu si el pes observat és entre 
1 i menys de 2 desviacions estàndard per sota la mitjana de la població de 
referència. 

  E45    Retard en el desenvolupament com a conseqüència d e 
malnutrició proteïnoenergètica 
estatura baixa nutricional 
retard de creixement per malnutrició 
retard físic per malnutrició 
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  E46    Malnutrició proteïnoenergètica no especificada 
desequilibri proteïnoenergètic NE 
malnutrició NE 

Altres carències nutricionals 
(E50-E64) 

Exclou: anèmies nutricionals (D50-D53) 

  E50    Carència de vitamina A 
Exclou: seqüeles de carència de vitamina A (E64.1) 

E50.0 Carència de vitamina A amb xerosi conjuntival  
E50.1 Carència de vitamina A amb taques de Bitot i xerosi 

conjuntival  
taques de Bitot en el nen petit 

E50.2 Carència de vitamina A amb xerosi corneal  
E50.3 Carència de vitamina A amb xerosi i ulceració  corneals  
E50.4 Carència de vitamina A amb queratomalàcia  
E50.5 Carència de vitamina A amb ceguesa nocturna  
E50.6 Carència de vitamina A amb cicatrius xeroftàl miques de la 

còrnia  
E50.7 Altres manifestacions oculars per carència de  vitamina A  

xeroftàlmia NE 

E50.8 Altres manifestacions per carència de vitamin a A 
queratosi fol·licular 
xerodèrmia 

causada per carència de vitamina A† 
(L86*)  

 
E50.9 Carència de vitamina A no especificada  

hipovitaminosi A NE 

  E51    Carència de tiamina 
Exclou: seqüeles de carència de tiamina (E64.8) 

E51.1 Beri-beri  
beri-beri 
• humit† (I98.8*) 
• sec 

E51.2 Encefalopatia de Wernicke  
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E51.8 Altres manifestacions per carència de tiamina  
E51.9 Carència de tiamina no especificada  

  E52    Carència de niacina [pel·lagra] 
carència de: 
• niacina (triptòfan) 
• nicotinamida 
pel·lagra (alcohòlica) 

Exclou: seqüeles de carència de niacina (E64.8) 

  E53    Carència d’altres vitamines de grup B 
Exclou: anèmia per carència de vitamina B12 (D51.−) 
 seqüeles de carència de vitamina B (E64.8) 

E53.0 Carència de riboflavina  
ariboflavinosi 

E53.1 Carència de piridoxina  
carència de vitamina B6 

Exclou: anèmia sideroblàstica sensible a la piridoxina (D64.3) 

E53.8 Carència d’altres vitamines de grup B especif icades  
carència de: 
• àcid fòlic 
• àcid pantotènic 
• biotina 
• cianocobalamina 
• folats 
• vitamina B12 

E53.9 Carència de vitamina B no especificada  

  E54    Carència d’àcid ascòrbic 
carència de vitamina C 
escorbut 

Exclou: anèmia escorbútica (D53.2) 
seqüeles de carència de vitamina C (E64.2) 
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  E55    Carència de vitamina D 
Exclou: osteomalàcia de l’adult (M83.−) 

osteoporosi (M80-M81) 
seqüeles de raquitisme (E64.3) 

E55.0 Raquitisme actiu  
osteomalàcia: 
• infantil 
• juvenil 

Exclou: raquitisme: 
• celíac (K90.0) 
• Crohn (K50.−) 
• inactiu (E64.3) 
• renal (N25.0) 
• resistent a la vitamina D (E83.3) 

E55.9 Carència de vitamina D no especificada  
avitaminosi D 

  E56    Altres carències vitamíniques 
Exclou: seqüeles de carència d’altres vitamines (E64.8) 

E56.0 Carència de vitamina E  
E56.1 Carència de vitamina K  

Exclou: carència de vitamina K del nadó (P53) 
 deficiència de factor de la coagulació a causa de 

carència de vitamina K (D68.4) 

E56.8 Carència d’altres vitamines  
E56.9 Carència vitamínica no especificada  

  E58    Dèficit de calci dietètic 
Exclou: seqüeles de dèficit de calci (E64.8) 
 trastorn del metabolisme del calci (E83.5) 

  E59    Dèficit de seleni dietètic 
malatia de Keshan 

Exclou: seqüeles de dèficit de seleni (E64.8) 

  E60    Dèficit de zinc dietètic 
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  E61    Carència d’altres nutrients 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals 
(E64.−) 

trastorns del metabolisme mineral (E83.−) 
trastorns tiroïdals relacionats amb el dèficit de iode 

(E00-E02) 

E61.0 Dèficit de coure  
E61.1 Dèficit de ferro  

Exclou: anèmia ferropènica (D50.−) 

E61.2 Dèficit de magnesi  
E61.3 Dèficit de manganès  
E61.4 Dèficit de crom  
E61.5 Dèficit de molibdè  
E61.6 Dèficit de vanadi  
E61.7 Dèficit de múltiples nutrients  
E61.8 Dèficit d’altres nutrients especificats  
E61.9 Dèficit de nutrient no especificat  

  E63    Altres carències nutricionals 
Exclou: creixement insuficient (R62.8) 
 deshidratació (E86) 

problemes d’alimentació que afecten el nadó (P92.−) 
seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals 

(E64.−) 

E63.0 Carència d’àcid gras essencial [AGE]  
E63.1 Desequilibri de constituents de la ingesta d’ aliments  
E63.8 Altres carències nutricionals especificades  
E63.9 Carència nutricional no especificada  

miocardiopatia nutricional NE† (I43.2*) 

  E64    Seqüeles de malnutrició i altres carències nutric ionals 
E64.0 Seqüeles de malnutrició proteïnoenergètica  

Exclou: retard en el desenvolupament com a conseqüència de 
malnutrició proteïnoenergètica (E45) 
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E64.1 Seqüeles de carència de vitamina A  
E64.2 Seqüeles de carència de vitamina C  
E64.3 Seqüeles de raquitisme  

Empreu un codi addicional (M40.1, M41.5), si voleu, per a 
identificar la cifosi. 

E64.8 Seqüeles d’altres carències nutricionals  
E64.9 Seqüeles de carència nutricional no especific ada 

Obesitat i altres hiperalimentacions 
(E65-E68) 

  E65    Adipositat localitzada 
coixinet adipós 

  E66    Obesitat 
Exclou: distròfia adiposogenital (E23.6) 

lipomatosi: 
• dolorosa [Dercum] (E88.2) 
• NE (E88.2) 
síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 

E66.0 Obesitat per excés de calories  
E66.1 Obesitat induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

E66.2 Obesitat extrema amb hipoventilació alveolar  
síndrome de Pickwick 

E66.8 Altres obesitats  
obesitat mòrbida 

E66.9 Obesitat no especificada  
obesitat simple NE 

  E67    Altres hiperalimentacions 
Exclou: hiperalimentació NE (R63.2) 

seqüeles d’hiperalimentació (E68) 

E67.0 Hipervitaminosi A  
E67.1 Hipercarotenèmia  
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E67.2 Síndrome d’hipervitaminosi B 6 

E67.3 Hipervitaminosi D  
E67.8 Altres hiperalimentacions especificades  

  E68    Seqüeles d’hiperalimentació 

Trastorns metabòlics 
(E70-E90) 

Exclou: anèmies hemolítiques causades per trastorns enzimàtics (D55.−) 
deficiència de 5α-reductasa (E29.1)  
hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0) 
síndrome d’Ehlers-Danlos (Q79.6) 
síndrome de Marfan (Q87.4) 
síndrome de resistència als andrògens (E34.5) 

  E70    Trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàti cs 
E70.0 Fenilcetonúria clàssica  
E70.1 Altres hiperfenilalaninèmies  
E70.2 Trastorns del metabolisme de la tirosina  

alcaptonúria 
hipertirosinèmia 
ocrònosi 
tirosinèmia 
tirosinosi 

E70.3 Albinisme  
albinisme: 
• ocular 
• oculocutani 
síndrome de: 
• Chédiak(-Steinbrinck)-Higashi 
• Cross 
• Hermansky-Pudlak 

E70.8 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàc ids aromàtics  
trastorns del: 
• metabolisme de la histidina 
• metabolisme del triptòfan 

E70.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids 
aromàtics  
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  E71    Trastorns del metabolisme dels aminoàcids de cade na 
ramificada i trastorns del metabolisme dels àcids 
grassos 

E71.0 Malaltia de l’orina d’olor de xarop d’erable  
E71.1 Altres trastorns del metabolisme d’aminoàcids  de cadena 

ramificada  
acidèmia isovalèrica 
acidèmia metilmalònica 
acidèmia propiònica 
hiperleucina-isoleucinèmia 
hipervalinèmia 

E71.2 Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids de 
cadena ramificada  

E71.3 Trastorns del metabolisme dels àcids grassos  
adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] 
deficiència de carnitina-palmitoïltransferasa muscular 

Exclou: malaltia de Schilder (G37.0) 

  E72    Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids 
Exclou: gota (M10.−) 
 resultats anòmals sense malaltia manifesta (R70-R89) 

trastorns del: 
• metabolisme de les purines i les pirimidines (E79.−) 
• metabolisme dels àcids grassos (E71.3) 
• metabolisme dels aminoàcids aromàtics (E70.−) 
• metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada 

(E71.0-E71.2) 

E72.0 Trastorns del transport d’aminoàcids  
cistinosi 
cistinúria 
malaltia de Hartnup 
síndrome de Fanconi(-De Toni)(-Debré) 
síndrome de Lowe 

Exclou: trastorns del metabolisme del triptòfan (E70.8) 

E72.1 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids sul furats  
cistationinúria 
deficiència de sulfit-oxidasa 
homocistinúria 
metioninèmia 

Exclou: deficiència de transcobalamina II (D51.2) 
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E72.2 Trastorns del metabolisme del cicle de la ure a 
acidúria argininosuccínica 
carència d’arginina 
citrul·linèmia 
hiperamonièmia 

Exclou: trastorns del metabolisme de l’ornitina (E72.4) 

E72.3 Trastorns del metabolisme de la lisina i la h idroxilisina  
acidúria glutàrica 
hidroxilisinèmia 
hiperlisinèmia 

Exclou: malaltia de Refsum (G60.1) 
síndrome de Zellweger (Q87.8) 

E72.4 Trastorns del metabolisme de l’ornitina  
carència d’ornitina (tipus I, II) 

E72.5 Trastorns del metabolisme de la glicina  
hiperglicinèmia no cetòtica 
hiperhidroxiprolinèmia 
hiperprolinèmia (tipus I, II) 
sarcosinèmia 

E72.8 Altres trastorns especificats del metabolisme  dels 
aminoàcids  
trastorns del: 
• cicle del γ-glutamil 
• metabolisme dels β-aminoàcids 

E72.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids  

  E73    Intolerància a la lactosa 
E73.0 Deficiència congènita de lactasa  
E73.1 Deficiència secundària de lactasa  
E73.8 Altres intoleràncies a la lactosa  
E73.9 Intolerància a la lactosa no especificada  

  E74    Altres trastorns del metabolisme dels carbohidrat s 
Exclou: augment de la secreció de glucagó (E16.3) 

diabetis mellitus (E10-E14) 
hipoglucèmia NE (E16.2) 
mucopolisacaridosi (E76.0-E76.3) 
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E74.0 Malaltia per emmagatzematge de glicogen  
deficiència de fosforilasa hepàtica 
glicogenosi cardíaca 
malaltia de: 
• Andersen 
• Cori 
• Forbes 
• Hers 
• McArdle 
• Pompe 
• Tarui 
• Tauri 
• Von Gierke 

E74.1 Trastorns del metabolisme de la fructosa  
deficiència de fructosa-bisfosfatasa 
fructosúria essencial 
intolerància hereditària a la fructosa 

E74.2 Trastorns del metabolisme de la galactosa  
deficiència de galactocinasa 
galactosèmia 

E74.3 Altres trastorns de l’absorció intestinal de carbohidrats  
deficiència de sucrasa 
malabsorció de glucosa-galactosa 

Exclou: intolerància a la lactosa (E73.−) 

E74.4 Trastorns del metabolisme del piruvat i la gl uconeogènesi  
deficiència de: 
• fosfoenolpiruvat-carboxicinasa 
• piruvat: 

• carboxilasa 
• deshidrogenasa 

Exclou: amb anèmia (D55.−) 

E74.8 Altres trastorns especificats del metabolisme  dels 
carbohidrats  
glucosúria renal 
oxalosi 
oxalúria 
pentosúria essencial 

E74.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels carbohidrats  
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  E75    Trastorns del metabolisme dels esfingolípids i al tres 
trastorns d’emmagatzematge de lípids 
Exclou: malaltia de Refsum (G60.1) 
 mucolipidosi, tipus I-III (E77.0-E77.1) 

E75.0 Gangliosidosi G M2 
gangliosidosi GM2: 
• adult 
• juvenil 
• NE 
malaltia de: 
• Sandhoff 
• Tay-Sachs 

E75.1 Altres gangliosidosis  
gangliosidosi: 
• GM1 

• GM3 

• NE 

mucolipidosi IV 

E75.2 Altres esfingolipidosis  
deficiència de sulfatasa 
leucodistròfia metacromàtica 
malaltia: 
• Fabry(-Anderson) 
• Gaucher 
• Krabbe 
• Niemann-Pick 
síndrome de Farber 

Exclou: adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] (E71.3) 

E75.3 Esfingolipidosi no especificada  
E75.4 Lipofuscinosi ceroide neuronal  

malaltia: 
• Batten 
• Bielschowsky-Jansky 
• Kufs 
• Spielmeyer-Vogt 

E75.5 Altres trastorns d’emmagatzematge de lípids  
colesterolosi cerebrotendinosa [Van Bogaert-Scherer-Epstein] 
malaltia de Wolman 

E75.6 Trastorn d’emmagatzematge de lípids no especi ficat  
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  E76    Trastorns del metabolisme del glicosaminoglicà 
E76.0 Mucopolisacaridosi tipus I  

síndrome de: 
• Hurler 
• Hurler-Scheie 
• Scheie 

E76.1 Mucopolisacaridosi tipus II  
síndrome de Hunter 

E76.2 Altres mucopolisacaridosis  
deficiència de β-glucuronidasa 
mucopolisacaridosi tipus III, IV, VI, VII 
síndrome: 
• Maroteaux-Lamy (lleu) (greu) 
• Morquio (semblant) (clàssica) 
• Sanfilippo (tipus B) (tipus C) (tipus D) 

E76.3 Mucopolisacaridosi no especificada  
E76.8 Altres trastorns del metabolisme del glucosam inoglicà  
E76.9 Trastorn no especificat del metabolisme del 

glucosaminoglicà  

  E77    Trastorns del metabolisme de les glicoproteïnes 
E77.0 Defectes en la modificació posttranslacional dels enzims 

lisosòmics  
mucolipidosi II [malaltia de les cèl·lules d’inclusió] 
mucolipidosi III [polidistròfia pseudo-Hurler] 

E77.1 Defectes en la degradació de glicoproteïnes  
aspartilglicosaminúria 
fucosidosi 
mannosidosi 
sialidosi [mucolipidosi I] 

E77.8 Altres trastorns del metabolisme de les glico proteïnes  
E77.9 Trastorn no especificat del metabolisme de le s 

glicoproteïnes  
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  E78    Trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes i altres 
lipèmies 
Exclou: esfingolipidosi (E75.0-E75.3) 

E78.0 Hipercolesterolèmia pura  
hiperbetalipoproteïnèmia 
hipercolesterolèmia familiar 
hiperlipidèmia, grup A 
hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IIa 
hiperlipoproteïnèmia de lipoproteïnes de baixa densitat [LDL] 

E78.1 Hipergliceridèmia pura  
hipergliceridèmia endògena 
hiperlipidèmia, grup B 
hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IV 
hiperlipoproteïnèmia de lipoproteïnes de molt baixa densitat 

[VLDL] 
hiperprebetalipoproteïnèmia 

E78.2 Hiperlipidèmia mixta  
betalipoproteïnèmia ampla o flotant 
hiperbetalipoproteïnèmia amb prebetalipoproteïnèmia 
hipercolesterolèmia amb hipergliceridèmia endògena 
hiperlipidèmia, grup C 
hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IIb o III 
xantoma tuberoeruptiu 
xantoma tuberós 

Exclou: colesterolosi cerebrotendinosa [Van Bogaert-Scherer-
Epstein] (E75.5) 

E78.3 Hiperquilomicronèmia  
hipergliceridèmia mixta 
hiperlipidèmia, grup D 
hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus I o V 

E78.4 Altres hiperlipidèmies  
hiperlipidèmia combinada familiar 

E78.5 Hiperlipidèmia no especificada  
E78.6 Deficiència de lipoproteïnes  

abetalipoproteïnèmia 
deficiència de lecitina-colesterol-aciltransferasa 
deficiència de lipoproteïnes de densitat alta 
hipoalfalipoproteïnèmia 
hipobetalipoproteïnèmia (familiar) 
malaltia de Tangier 



   

  287 

E78.8 Altres trastorns del metabolisme de les lipop roteïnes  
E78.9 Trastorn no especificat del metabolisme de le s lipoproteïnes  

  E79    Trastorns del metabolisme de les purines i les 
pirimidines 
Exclou: anèmia oroticoacidúrica (D53.0) 
 càlcul renal (N20.0) 

gota (M10.−) 
trastorns d’immunodeficiència combinada (D81.−) 
xerodèrmia pigmentada (Q82.1) 

E79.0 Hiperuricèmia sense signes d’artritis inflama tòria ni malaltia 
tofàcia  
hiperuricèmia asimptomàtica 

E79.1 Síndrome de Lesch-Nyhan  
E79.8 Altres trastorns del metabolisme de les purin es i les 

pirimidines  
xantinúria hereditària 

E79.9 Trastorn no especificat del metabolisme de le s purines i les 
pirimidines  

  E80    Trastorns del metabolisme de les porfirines i la 
bilirubina 
Inclou: defectes de la catalasa i la peroxidasa 

E80.0 Porfíria eritropoètica hereditària  
porfíria eritropoètica congènita 
protoporfíria eritropoètica 

E80.1 Porfíria cutània tardana  
E80.2 Altres porfíries  

coproporfíria hereditària 
porfíria: 
• aguda intermitent (hepàtica) 
• NE 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

E80.3 Defectes de la catalasa i la peroxidasa  
acatalàsia [Takahara] 

E80.4 Síndrome de Gilbert  
E80.5 Síndrome de Crigler-Najjar  
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E80.6 Altres trastorns del metabolisme de la biliru bina  
síndrome de Dubin-Johnson 
síndrome de Rotor 

E80.7 Trastorn no especificat del metabolisme de la  bilirubina  

  E83    Trastorns del metabolisme mineral 
Exclou: carència de vitamina D (E55.−) 
 dèficit mineral dietètic (E58-E61) 

trastorns paratiroïdals (E20-E21) 

E83.0 Trastorns del metabolisme del coure  
malaltia de Menkes (cabells cargolats) (cabells de filferro) 
malaltia de Wilson 

E83.1 Trastorns del metabolisme del ferro  
hemocromatosi 

Exclou: anèmia: 
• ferropènica (D50.−) 
• sideroblàstica (D64.0-D64.3) 

E83.2 Trastorns del metabolisme del zinc  
acrodermatitis enteropàtica 

E83.3 Trastorns del metabolisme del fòsfor  
deficiència de fosfatasa àcida 
hipofosfatàsia 
hipofosfatèmia familiar 
osteomalàcia resistent a la vitamina D 
raquitisme resistent a la vitamina D 

Exclou: osteomalàcia de l’adult (M83.−) 
osteoporosi (M80-M81) 

E83.4 Trastorns del metabolisme del magnesi  
hipermagnesèmia 
hipomagnesèmia 

E83.5 Trastorns del metabolisme del calci  
hipercalcèmia hipocalciúrica familiar 
hipercalciúria idiopàtica 

Exclou: condrocalcinosi (M11.1-M11.2) 
hiperparatiroïdisme (E21.0-E21.3) 

E83.8 Altres trastorns del metabolisme mineral  
E83.9 Trastorn no especificat del metabolisme miner al 
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  E84    Fibrosi quística 
Inclou: mucoviscidosi 

E84.0 Fibrosi quística amb manifestacions pulmonars  
E84.1 Fibrosi quística amb manifestacions intestina ls  

ili meconial† (P75*) 

Exclou: obstrucció per meconi en casos en què se sap que no hi 
ha fibrosi quística (P76.0) 

E84.8 Fibrosi quística amb altres manifestacions  
fibrosi quística amb manifestacions combinades 

E84.9 Fibrosi quística no especificada  

  E85    Amiloïdosi 
Exclou: malaltia d’Alzheimer (G30.−) 

E85.0 Amiloïdosi heredofamiliar no neuropàtica  
febre mediterrània familiar 
nefropatia amiloïdal hereditària 

E85.1 Amiloïdosi heredofamiliar neuropàtica  
polineuropatia amiloïdal (portuguesa) 

E85.2 Amiloïdosi heredofamiliar no especificada  
E85.3 Amiloïdosi sistèmica secundària  

amiloïdosi associada a hemodiàlisi 

E85.4 Amiloïdosi localitzada  
amiloïdosi circumscrita a un sol òrgan 

E85.8 Altres amiloïdosis  
E85.9 Amiloïdosi no especificada  

  E86    Depleció de volum 
depleció del volum del plasma o del líquid extracel·lular 
deshidratació 
hipovolèmia 

Exclou: deshidratació del nadó (P74.1) 
xoc hipovolèmic: 
• postoperatori (T81.1) 
• traumàtic (T79.4) 
• NE (R57.1) 
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  E87    Altres trastorns de l’equilibri hidroelectrolític  i 
acidobàsic 

E87.0 Hiperosmolalitat i hipernatrèmia  
excés de sodi [Na] 
sobrecàrrega de sodi [Na] 

E87.1 Hipoosmolalitat i hiponatrèmia  
dèficit de sodi [Na] 

Exclou: síndrome de secreció inapropiada d’hormona 
antidiürètica (E22.2) 

E87.2 Acidosi  
acidosi: 
• làctica 
• metabòlica 
• respiratòria 
• NE 

Exclou: acidosi diabètica (E10-E14 amb el quart caràcter  
comú .1) 

E87.3 Alcalosi  
alcalosi: 
• metabòlica 
• respiratòria 
• NE 

E87.4 Trastorn mixt de l’equilibri acidobàsic  
E87.5 Hipercalèmia  

excés de potassi [K] 
sobrecàrrega de potassi [K] 

E87.6 Hipocalèmia  
dèficit de potassi [K] 

E87.7 Sobrecàrrega de líquids  
Exclou: edema (R60.−) 

E87.8 Altres trastorns de l’equilibri hidroelectrol ític no classificats 
a cap altre lloc  
desequilibri electrolític NE 
hiperclorèmia 
hipoclorèmia 
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  E88    Altres trastorns metabòlics 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: histiocitosi X (crònica) (D76.0) 

E88.0 Trastorns del metabolisme de les proteïnes pl asmàtiques no 
classificats a cap altre lloc  
bisalbuminèmia 
deficiència d’α-1-antitripsina [AAT] 

Exclou: gammapatia monoclonal (D47.2) 
hipergammaglobulinèmia policlonal (D89.0) 
macroglobulinèmia de Waldenström (C88.0) 
trastorn del metabolisme de les lipoproteïnes (E78.−) 

E88.1 Lipodistròfia no classificada a cap altre llo c 
lipodistròfia NE 

Exclou: malaltia de Whipple (K90.8) 

E88.2 Lipomatosi no classificada a cap altre lloc  
lipomatosi: 
• dolorosa [Dercum] 
• NE 

E88.8 Altres trastorns metabòlics especificats  
adenolipomatosi de Launois-Bensaude 
trimetilaminúria 

E88.9 Trastorn metabòlic no especificat  

  E89    Trastorns metabòlics i endocrins posteriors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc 

E89.0 Hipotiroïdisme posterior a un procediment  
hipotiroïdisme postirradiació 
hipotiroïdisme postquirúrgic 

E89.1 Hipoinsulinèmia posterior a un procediment  
hiperglucèmia postpancreatectomia 
hipoinsulinèmia postquirúrgica 

E89.2 Hipoparatiroïdisme posterior a un procediment  
tetània paratiropriva 

E89.3 Hipopituïtarisme posterior a un procediment  
hipopituïtarisme postirradiació 

E89.4 Fallida ovàrica posterior a un procediment  
E89.5 Hipofunció testicular posterior a un procedim ent  
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E89.6 Hipofunció adrenocortical (i medul·lar) poste rior a un 
procediment  

E89.8 Altres trastorns metabòlics i endocrins poste riors a un 
procediment  

E89.9 Trastorn metabòlic i endocrí posterior a un p rocediment no 
especificat  

 E90∗∗∗∗   Trastorns nutricionals i metabòlics en malalties 
classificades en un altre lloc  
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Trastorns mentals i trastorns del 
comportament 
(F00-F99) 

Inclou: trastorns de desenvolupament psicològic 

Exclou: símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 
cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté les següents seccions: 

F00-F09 Trastorns mentals orgànics, incloent els simptomàtics 
F10-F19 Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de 

substàncies psicoactives 
F20-F29 Esquizofrènia, trastorns esquizotípics i trastorns delirants 
F30-F39 Trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afectius] 
F40-F48 Trastorns neuròtics, somatomorfs i relacionats amb l’estrès 
F50-F59 Síndromes de comportament associades a alteracions fisiològiques 

i factors físics 
F60-F69 Trastorns de la personalitat i el comportament en l’adult 
F70-F79 Retard mental 
F80-F89 Trastorns de desenvolupament psicològic 
F90-F98 Trastorns emocionals i del comportament que habitualment 

ocorren en la infància i l’adolescència 
F99 Trastorn mental no especificat 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

F00∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer 
F02∗ Demència en altres malalties classificades en un altre lloc 
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Trastorns mentals orgànics, incloent els simptomàtics 
(F00-F09) 

Aquesta secció inclou un ventall de trastorns mentals que estan agrupats 
perquè tenen en comú una etiologia demostrable en malaltia cerebral, lesió 
encefàlica o altres insults o traumatismes que produeixen disfunció cerebral. 
La disfunció pot ser primària, com en malalties, lesions, insults i 
traumatismes que afecten l’encèfal de manera directa i selectiva; o 
secundària, com en malalties i trastorns sistèmics que ataquen l’encèfal 
només com a un dels múltiples òrgans, aparells o sistemes del cos que hi 
estan implicats. 

La demència (F00-F03) és una síndrome causada per una malaltia encefàlica, 
normalment de natura crònica o progressiva, en la qual hi ha una alteració de 
múltiples funcions corticals superiors, incloent memòria, pensament, 
orientació, comprensió, càlcul, capacitat d’aprenentatge, llenguatge i 
capacitat de judici. No hi ha obnubilació. Les deterioracions de la funció 
cognitiva sovint vénen acompanyades, i de vegades precedides, per una 
deterioració del control emocional, el comportament social o la motivació. 
Aquesta síndrome té lloc en la malaltia d’Alzheimer, en malalties 
cerebrovasculars i en altres afeccions que afecten l’encèfal de manera 
primària o secundària. 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la malaltia subjacent. 

 F00∗∗∗∗   Demència en la malaltia d’Alzheimer (G30. −−−−†) 
La malaltia d’Alzheimer és una malaltia cerebral degenerativa primària 
d’etiologia desconeguda amb característiques neuropatològiques i 
neuroquímiques. Generalment el trastorn és insidiós a l’inici i es desenvolupa 
lentament però de manera gradual en un període d’uns quants anys. 

F00.0∗∗∗∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer amb inici preco ç 
(G30.0†) 
Demència en la malaltia d’Alzheimer amb inici abans dels 65 anys, amb un curs 
de deterioració relativament ràpid i amb múltiples trastorns marcats de les 
funcions corticals superiors. 

demència degenerativa primària de tipus Alzheimer, inici presenil 
demència presenil, tipus Alzheimer 
malaltia d’Alzheimer, tipus 2 
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F00.1∗∗∗∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer amb inici tardà  (G30.1†) 
Demència en la malaltia d’Alzheimer amb inici després dels 65 anys, 
normalment a la darreria dels setanta o en endavant, amb progressió lenta i amb 
deterioració de la memòria com a característica principal. 

demència degenerativa primària de tipus Alzheimer, inici senil 
demència senil, tipus Alzheimer 
malaltia d’Alzheimer, tipus 1 

F00.2∗∗∗∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer, tipus atípic o  mixt 
(G30.8†) 
demència atípica, tipus Alzheimer 

F00.9∗∗∗∗ Demència en la malaltia d’Alzheimer no especificada  (G30.9†) 

  F01    Demència vascular 
La demència vascular és el resultat d’un infart encefàlic provocat per una 
malaltia vascular, incloent malaltia cerebrovascular hipertensiva. Els infarts 
normalment tenen un efecte petit però cumulatiu. L’inici sol ser tardà. 
Inclou: demència arterioscleròtica 

F01.0 Demència vascular d’inici agut  
Normalment es desenvolupa de manera ràpida després d’una successió 
d’accidents vasculars cerebrals derivats de trombosi cerebrovascular, embòlia o 
hemorràgia. En casos poc freqüents la causa pot ser un únic infart extens. 

F01.1 Demència multiinfàrtica  
Té un inici gradual consecutiu a diversos episodis isquèmics transitoris que 
produeixen un cúmul d’infarts al parènquima cerebral. 

demència sobretot cortical 

F01.2 Demència vascular subcortical  
Inclou casos amb antecedents d’hipertensió i focus de destrucció isquèmica a la 
substància blanca profunda dels hemisferis cerebrals. Normalment es conserva el 
còrtex cerebral i això contrasta amb el quadre clínic, que pot assemblar-se molt 
al de la demència en la malaltia d’Alzheimer. 

F01.3 Demència vascular mixta cortical i subcortica l 
F01.8 Altres demències vasculars  
F01.9 Demència vascular no especificada  



 

296   

 F02∗∗∗∗   Demència en altres malalties classificades en un altre 
lloc 
Casos de demència provocats, o suposadament provocats, per causes diferents de 
la malaltia d’Alzheimer o de malaltia cerebrovascular. L’inici es pot produir a 
qualsevol edat, tot i que és poc freqüent a la vellesa. 

F02.0∗∗∗∗ Demència en la malaltia de Pick (G31.0†)  
Demència progressiva, d’inici a la mitjana edat, caracteritzada per canvis de 
caràcter i deterioració social precoços i de progressió lenta, consecutius a la 
deterioració de l’intel·lecte, la memòria i les funcions del llenguatge, amb apatia, 
eufòria i, ocasionalment, fenòmens extrapiramidals. 

F02.1∗∗∗∗ Demència en la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (A81.0 †) 
Demència progressiva amb signes neurològics extensius provocada per canvis 
neuropatològics especificats que suposadament són causats per un agent 
transmissor. Se sol iniciar a partir de la mitjana edat o la vellesa, però pot 
començar en qualsevol moment de l’edat adulta. El curs és subagut i en un o dos 
anys es produeix la mort. 

F02.2∗∗∗∗ Demència en la malaltia de Huntington (G10†)  
Demència que es produeix com a part d'una degeneració extensa de l’encèfal. El 
trastorn es transmet per un únic gen dominant autosòmic. Els símptomes 
habitualment apareixen a la tercera o quarta dècada. La progressió és lenta i 
normalment la mort es produeix entre 10 i 15 anys més tard. 
demència en la corea de Huntington 

F02.3∗∗∗∗ Demència en la malaltia de Parkinson (G20†)  
Demència que es desenvolupa en el curs d’una malaltia de Parkinson establerta. 
Encara no s’han demostrat trets clínics distintius específics. 
demència en: 
• paràlisi agitant 
• parkinsonisme 

F02.4∗∗∗∗ Demència en la malaltia pel virus de la immunodefic iència 
humana [VIH] (B22.0†)  
Demència que es desenvolupa en el curs de la malaltia pel VIH, en absència 
d’una malaltia o afecció concurrent diferent de la infecció pel VIH que pugui 
explicar-ne les característiques clíniques. 
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F02.8∗∗∗∗ Demència en altres malalties especificades classifi cades en 
un altre lloc  
demència en: 
• carència de niacina [pel·lagra] (E52†) 
• carència de vitamina B12 (E53.8†) 
• degeneració hepatolenticular (E83.0†) 
• epilèpsia (G40.−†) 
• esclerosi múltiple (G35†) 
• hipercalcèmia (E83.5†) 
• hipotiroïdisme adquirit (E01.−†, E03.−†) 
• intoxicacions (T36-T65†) 
• lipidosi cerebral (E75.−†) 
• lupus eritematós sistèmic (M32.−†) 
• neurosífilis (A52.1†) 
• poliarteritis nodosa (M30.0†) 
• tripanosomosi (B56.−†, B57.−†) 

  F03    Demència no especificada 
demència degenerativa primària NE 
demència presenil NE 
demència senil de tipus depressiu o paranoide 
demència senil NE 
psicosi presenil NE 
psicosi senil NE 

Exclou: demència senil amb delírium o estat confusional agut 
(F05.1) 

senilitat NE (R54) 
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  F04    Síndrome amnèsica orgànica, no induïda per alcoho l ni 
altres substàncies psicoactives 
Síndrome de deterioració considerable de la memòria recent i remota però en què 
el record immediat es conserva, amb capacitat reduïda d’aprendre coses noves i 
desorientació temporal. La fabulació pot ser un tret marcat, però la percepció i 
altres funcions cognitives, incloent l’intel·lecte, normalment resten intactes. El 
pronòstic depèn del curs de la lesió subjacent. 
psicosi o síndrome de Korsakov no alcohòlica 

Exclou: amnèsia: 
• anterògrada (R41.1) 
• dissociativa (F44.0) 
• retrògrada (R41.2) 
• NE (R41.3) 
síndrome de Korsakov: 
• induïda per alcohol o no especificada (F10.6) 
• induïda per altres substàncies psicoactives (F11-F19 

amb el quart caràcter comú .6) 

  F05    Delírium, no induït per alcohol ni altres substàn cies 
psicoactives 
Síndrome cerebral orgànica etiològicament no especificada, caracteritzada per 
alteracions concurrents de la consciència i l’atenció, la percepció, el pensament, 
la memòria, el comportament psicomotor, l’emoció i l’horari de son i vigília. La 
durada és variable i el nivell de gravetat va de lleu a molt greu. 
Inclou: estat confusional agut o subagut (no alcohòlic) 

psicosi infecciosa aguda o subaguda 
reacció orgànica aguda o subaguda 
síndrome encefàlica aguda o subaguda 
síndrome psicoorgànica aguda o subaguda 

Exclou: delírium trèmens induït per alcohol o no especificat 
(F10.4) 

F05.0 Delírium no superposat a demència, així descr it  
F05.1 Delírium superposat a demència  

afeccions amb els criteris indicats anteriorment però que es 
desenvolupen en el curs d’una demència (F00-F03) 

F05.8 Altres delíriums  
delírium d’origen mixt 

F05.9 Delírium no especificat  
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  F06    Altres trastorns mentals provocats per lesió i di sfunció 
encefàliques i per malaltia física 
Inclou diverses afeccions relacionades de manera causal amb un trastorn 
encefàlic provocat per malaltia cerebral primària, per malaltia sistèmica que 
afecta l'encèfal de manera secundària, per substàncies o hormones tòxiques 
exògenes, per trastorns endocrins o per altres malalties somàtiques. 

Exclou: a conseqüència de consum d’alcohol i altres 
substàncies psicoactives (F10-F19) 

associats a: 
• delírium (F05.−) 
• demència classificada a F00-F03 

F06.0 Al·lucinosi orgànica  
Trastorn d’al·lucinacions persistents o recurrents, normalment visuals o 
auditives, que es produeix amb lucidesa de consciència i que poden ser 
identificades per l’individu com a tals o no. Pot produir-se una elaboració 
delirant de les al·lucinacions, però els deliris no dominen el quadre clínic; es pot 
mantenir la capacitat d’introspecció. 
estat al·lucinatori orgànic (no alcohòlic) 

Exclou: al·lucinosi alcohòlica (F10.5) 
esquizofrènia (F20.−) 

F06.1 Trastorn catatònic orgànic  
Trastorn d’activitat psicomotora disminuïda (estupor) o incrementada (excitació) 
associat a símptomes catatònics. Les manifestacions de l’alteració psicomotora 
es poden alternar. 
Exclou: esquizofrènia catatònica (F20.2) 

estupor: 
• dissociatiu (F44.2) 
• NE (R40.1) 

F06.2 Trastorn delirant orgànic [semblant a esquizo frènia]  
Trastorn en el qual els deliris persistents o recurrents dominen el quadre clínic. 
Els deliris poden anar acompanyats d’al·lucinacions. Es poden manifestar alguns 
trets que apunten a esquizofrènia, com al·lucinacions estranyes o trastorn del 
pensament. 
estats orgànics paranoides i al·lucinatoris-paranoides 
psicosi semblant a esquizofrènia en epilèpsia 

Exclou: esquizofrènia (F20.−) 
trastorn: 
• delirant persistent (F22.−) 
• psicòtic agut i transitori (F23.−) 
• psicòtic induït per fàrmacs o drogues (F11-F19 amb 

el quart caràcter comú .5) 
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F06.3 Trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afecti us] orgànics  
Trastorns caracteritzats per un canvi en l’estat d’ànim o en l’afecte, generalment 
acompanyats d’un canvi en el nivell global d’activitat, depressius, hipomaníacs, 
maníacs o bipolars (vegeu F30-F38), però que sorgeixen com a conseqüència 
d’un trastorn orgànic. 

Exclou: trastorns de l’estat d’ànim no orgànics o no 
especificats (F30-F39) 

F06.4 Trastorn d’ansietat orgànic  
Trastorn caracteritzat pels trets descriptius essencials d’un trastorn d’ansietat 
generalitzada (F41.1), un trastorn de pànic (F41.0) o una combinació de tots dos, 
però que sorgeix com a conseqüència d’un trastorn orgànic. 

Exclou: trastorns d’ansietat no orgànics o no especificats 
(F41.−) 

F06.5 Trastorn dissociatiu orgànic  
Trastorn caracteritzat per una pèrdua parcial o total de la integració normal entre 
records del passat,  consciència d’identitat i sensacions immediates, i control del 
moviments corporals (vegeu F44.−), però que sorgeix com a conseqüència d’un 
trastorn orgànic. 

Exclou: trastorns dissociatius [de conversió] no orgànics o no 
especificats (F44.−) 

F06.6 Trastorn làbil emocional [astènic] orgànic  
Trastorn caracteritzat per incontinència o labilitat emocionals, fatigabilitat i un 
ventall de sensacions físiques desagradables (p. ex. mareig) i dolors, però que 
sorgeix com a conseqüència d’un trastorn orgànic. 

Exclou: trastorns somatomorfs no orgànics o no especificats 
(F45.−) 

F06.7 Trastorn cognitiu lleu  
Trastorn caracteritzat per deterioració de la memòria, dificultats d’aprenentatge i 
capacitat reduïda de concentrar-se en una tasca més enllà de períodes curts. 
Sovint hi ha una sensació marcada de fatiga mental quan s’intenten realitzar 
tasques psíquiques i l’aprenentatge de nous coneixements esdevé subjectivament 
difícil fins i tot quan és objectivament satisfactori. Cap d’aquests símptomes és 
prou greu perquè es puguin diagnosticar demència (F00-F03) o delírium (F05.−). 
Aquest diagnòstic només es pot fer associat a un trastorn físic especificat i no es 
pot fer en presència de cap dels trastorns mentals o trastorns del comportament 
classificats d’F10-F99. El trastorn pot precedir, acompanyar o seguir un ampli 
ventall d’infeccions i trastorns físics, tant cerebrals com sistèmics, però 
l’evidència directa d'afectació cerebral no ha de ser-hi present necessàriament. Es 
pot diferenciar de la síndrome postencefàlica (F07.1) i la síndrome 
postcommocional (F07.2) per la seva etiologia diferent, per un ventall més 
restringit de símptomes generalment més lleus i normalment per una durada més 
curta. 

F06.8 Altres trastorns mentals especificats provoca ts per lesió i 
disfunció encefàliques i per malaltia física  
psicosi epilèptica NE 
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F06.9 Trastorn mental no especificat provocat per l esió i disfunció 
encefàliques i per malaltia física  
síndrome encefàlica orgànica NE 
trastorn mental orgànic NE 

  F07    Trastorns de la personalitat i el comportament pr ovocats 
per malaltia, lesió i disfunció encefàliques 
L’alteració de la personalitat i el comportament pot ser un trastorn residual o 
concomitant d’una malaltia, lesió o disfunció encefàlica. 

F07.0 Trastorn orgànic de la personalitat  
Trastorn caracteritzat per una alteració significativa dels patrons de 
comportament habituals que l’individu pateix de manera premòrbida, que afecten 
l'expressió d'emocions, necessitats i impulsos. La deterioració de les funcions 
cognitives i del pensament i la sexualitat alterada també poden aparèixer al 
quadre clínic. 
personalitat pseudopsicopàtica orgànica 
personalitat pseudoretardada orgànica 
síndrome: 
• lobotomia 
• lòbul frontal 
• personalitat en epilèpsia límbica 
• postleucotomia 

Exclou: canvi de la personalitat durador després de: 
• experiència catastròfica (F62.0) 
• malaltia psiquiàtrica (F62.1) 
síndrome postcommocional (F07.2) 
síndrome postencefalítica (F07.1) 
trastorn de la personalitat especificat (F60.−) 

F07.1 Síndrome postencefalítica  
Canvi de comportament variable i residual no especificat consecutiu a 
recuperació d’encefalitis vírica o bacteriana. La diferència principal entre aquest 
trastorn i els trastorns orgànics de la personalitat és que és reversible. 
Exclou: trastorn orgànic de la personalitat (F07.0) 

F07.2 Síndrome postcommocional  
Síndrome consecutiva a traumatisme al cap (generalment prou greu per derivar 
en pèrdua de consciència) que inclou diversos símptomes dispars com mal de 
cap, mareig, fatiga, irritabilitat, dificultat per a concentrar-se i realitzar tasques 
mentals, deterioració de la memòria, insomni i tolerància reduïda a l’estrès, 
l’excitació emocional i l’alcohol. 

síndrome encefàlica posttraumàtica no psicòtica 
síndrome postcontusional (encefalopatia) 

F07.8 Altres trastorns orgànics de la personalitat i el comportament 
provocats per malaltia, lesió i disfunció encefàliq ues  
trastorn afectiu orgànic de l’hemisferi dret 
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F07.9 Trastorn orgànic no especificat de la persona litat i el 
comportament provocat per malaltia, lesió i disfunc ió 
encefàliques  
psicosíndrome orgànica 

  F09    Trastorn mental orgànic o simptomàtic no especifi cat 
psicosi: 
• orgànica NE 
• simptomàtica NE 

Exclou: psicosi NE (F29) 

Trastorns mentals i trastorns del comportament per 
consum de substàncies psicoactives 
(F10-F19) 

Aquesta secció conté una àmplia varietat de trastorns que difereixen en gravetat i forma clínica 
però que són atribuïbles al consum d’una o més substàncies psicoactives, que poden haver 
estat prescrites mèdicament o no. El tercer caràcter del codi identifica la substància implicada, 
i el quart caràcter especifica l’estat clínic. Empreu els codis, quan calgui, per a cada substància 
especificada, però cal remarcar que no tots els codis de quatre caràcters es poden aplicar a 
totes les substàncies. 
Per a identificar la substància psicoactiva s’ha d‘utilitzar el major nombre de fonts possible. 
Això inclou dades aportades pel pacient, anàlisi de sang i d’altres líquids corporals, símptomes 
físics i psicològics característics, signes i comportament clínics, i altres evidències com la 
possessió de fàrmacs o drogues per part del pacient o relacions de terceres parts ben 
informades. Molts consumidors de fàrmacs i drogues prenen més d’un tipus de substància 
psicoactiva. Classifiqueu el diagnòstic principal, quan sigui possible, segons la substància o el 
tipus de substàncies que ha causat o ha contribuït més a causar la síndrome clínica que es 
presenta. Codifiqueu altres diagnòstics quan s’hagin pres altres substàncies psicoactives en 
quantitats que provoquen intoxicació (quart caràcter comú .0) o que causen danys (quart 
caràcter comú .1), dependència (quart caràcter comú .2) o altres trastorns (quart caràcter comú 
.3-.9). 
Utilitzeu el diagnòstic de trastorns resultants del consum de múltiples fàrmacs o drogues 
(F19.−) només en casos en què els patrons de la presa de substàncies psicoactives són caòtics i 
indiscriminats, o en casos en què les aportacions de diferents substàncies psicoactives es 
barregen de manera inseparable. 

Exclou: abús de substàncies que no produeixen dependència (F55) 
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Empreu els quarts caràcters següents amb les categories F10-F19: 

.0 Intoxicació aguda 
Afecció consecutiva a l’administració d’una substància psicoactiva que provoca 
alteracions en el grau de consciència, cognició, percepció, afecte o comportament, o 
altres funcions i respostes psicofisiològiques. Les alteracions estan directament 
relacionades amb els efectes farmacològics aguts de la substància i desapareixen amb el 
temps, amb recuperació completa, excepte si hi ha teixit danyat o alguna altra 
complicació. Les complicacions poden incloure traumatisme, inhalació de vòmits, 
delírium, coma, convulsions i altres complicacions mèdiques. La natura d’aquestes 
complicacions depèn del tipus farmacològic de la substància i la manera d’administrar-
la. 
borratxera NE 
embriaguesa aguda en l’alcoholisme 
intoxicació patològica 
«mals viatges» (drogues) 
trànsit i trastorns de possessió en intoxicació per substància psicoactiva 

Exclou: intoxicació per drogues, fàrmacs i productes biològics (T36-
T50) 

.1 Consum nociu 
Patró de consum de substància psicoactiva que causa danys de salut. El dany pot ser físic 
(com en casos d’hepatitis amb autoadministració de substàncies psicoactives injectades) 
o mental (p. ex. episodis de trastorns depressius secundaris a consum abusiu d’alcohol). 
abús de substàncies psicoactives 

.2 Síndrome de dependència 
Conjunt de fenòmens cognitius, fisiològics i de comportament que es desenvolupen 
després del consum repetit de la substància i que habitualment inclou un fort desig de 
prendre la droga, dificultats per a controlar-ne el consum, persistència en el consum 
malgrat les conseqüències perjudicials, prioritat del consum davant altres activitats i 
obligacions, increment de la tolerància i, de vegades, estat de dependència física. 

La síndrome de dependència pot presentar-se per una substància psicoactiva específica 
(p. ex. tabac, alcohol o diazepam), per un tipus de substàncies (p. ex. drogues opioides) o 
per un ventall més ampli de substàncies psicoactives farmacològicament diferents. 

alcoholisme crònic 
dipsomania 
drogoaddicció 

.3 Síndrome d’abstinència 
Grup de símptomes de tipus i gravetat variables que es produeixen després de la privació 
absoluta o relativa d'una substància psicoactiva després d’haver-ne fet un consum 
persistent. L’inici i el curs de la síndrome d’abstinència tenen un límit temporal i estan 
relacionats amb el tipus de substància psicoactiva i la dosi que s’administrava just abans 
de la cessació o la reducció del consum. La síndrome d’abstinència pot complicar-se 
amb convulsions. 
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.4 Síndrome d’abstinència amb delírium 
Afecció en què la síndrome d’abstinència definida al quart caràcter comú .3 es complica 
amb delírium definit a F05.−. Poden produir-se convulsions. Quan considereu que els 
factors orgànics també tenen un paper en l’etiologia, classifiqueu l'afecció a F05.8. 
delírium trèmens (induït per alcohol) 

.5 Trastorn psicòtic 
Conjunt de fenòmens psicòtics que es produeixen durant o després del consum d’una 
substància psicoactiva però que no s’expliquen només per la intoxicació aguda i no 
formen part de la síndrome d’abstinència. El trastorn es caracteritza per al·lucinacions 
(típicament auditives, però sovint en més d’una modalitat sensorial), distorsions 
perceptives, deliris (sovint de natura paranoide o persecutòria), alteracions psicomotores 
(excitament o estupor) i un afecte anòmal, que poden variar des de la por intensa a 
l’èxtasi. El sensori sol estar lúcid però pot haver-hi un cert grau d’obnubilació, encara 
que no es produeixi confusió greu. 
al·lucinosi alcohòlica 
gelosia alcohòlica 
paranoia alcohòlica 
psicosi alcohòlica NE 

Exclou: trastorn psicòtic residual i d’inici tardà induït per alcohol o 
per una altra substància psicoactiva (F10-F19 amb el quart 
caràcter comú .7) 

.6 Síndrome amnèsica 
Síndrome associada a la deterioració considerable crònica de la memòria recent i remota. 
Normalment es conserva el record immediat i de manera característica la memòria recent 
es veu més alterada que la memòria remota. Normalment es fan evidents l’alteració del 
sentit temporal i l’ordenació d’esdeveniments, a més de la dificultat per a aprendre coses 
noves. Pot haver-hi fabulació marcada, però no hi és present invariablement. Hi ha altres 
funcions cognitives que generalment es conserven relativament bé i els defectes 
amnèsics són desproporcionats en relació a altres alteracions. 
psicosi o síndrome de Korsakov, induïda per alcohol o per una altra 

substància psicoactiva o no especificada 
trastorn amnèsic, induït per alcohol o drogues 

Exclou: psicosi o síndrome de Korsakov no alcohòlica (F04) 
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.7 Trastorn psicòtic residual i d’inici tardà 
Trastorn en el qual els canvis en la cognició, l’afecte, la personalitat o el comportament 
induïts per l’alcohol o per una substància psicoactiva persisteixen després del període en 
què seria raonable que encara s’experimentessin els efectes directament relacionats amb 
la substància psicoactiva. L’inici del trastorn ha d’estar directament relacionat amb el 
consum de la substància psicoactiva. Codifiqueu aquí els casos en què l'inici de l'estat es 
produeix després de l’episodi o episodis provocats a causa del consum de la substància 
només quan disposeu de proves clares i contundents per a atribuir l’estat a l’efecte 
residual de la substància psicoactiva. Els flashbacks es poden diferenciar de l'estat 
psicòtic en part per la seva natura episòdica, sovint de molt curta durada, i perquè 
dupliquen les experiències prèvies relacionades amb l’alcohol o alguna altra substància 
psicoactiva. 
demència alcohòlica NE 
demència i altres formes més lleus de deterioració persistent de les 

funcions cognitives 
flashbacks 
síndrome encefàlica alcohòlica crònica 
trastorn afectiu residual 
trastorn de percepció postal·lucinogen 
trastorn psicòtic d’inici tardà induït per una substància psicoactiva 
trastorn residual de la personalitat i el comportament 

Exclou: estat psicòtic induït per alcohol o per substància psicoactiva 
(F10-F19 amb el quart caràcter comú .5) 

síndrome de Korsakov induïda per alcohol o per substància 
psicoactiva (F10-F19 amb el quart caràcter comú .6) 

.8 Altres trastorns mentals i trastorns del comportament 

.9 Trastorn mental i trastorn del comportament no especificats 

  F10    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum d’alcohol 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F11    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum d’opioides 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F12    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de cannabinoides 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 
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  F13    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de sedants i hipnòtics 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F14    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de cocaïna 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F15    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum d’estimulants, incloent la cafeïna 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F16    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum d’al·lucinògens 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F17    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de tabac 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F18    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de dissolvents volàtils 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 

  F19    Trastorns mentals i trastorns del comportament pe r 
consum de múltiples fàrmacs, drogues i altres 
substàncies psicoactives 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F10.] 
Empreu aquesta categoria quan se sàpiga que hi ha dues o més substàncies 
psicoactives implicades, però sigui impossible avaluar quina substància 
contribueix més als trastorns. Empreu-la també quan algunes o totes les 
substàncies psicoactives usades siguin incertes o desconegudes, perquè molts 
consumidors de múltiples fàrmacs o drogues sovint no saben detalladament què 
prenen. 
Inclou: mal ús de fàrmacs NE 
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Esquizofrènia, trastorns esquizotípics i trastorns 
delirants 
(F20-F29) 

Aquesta secció reuneix esquizofrènia, com a membre més important del grup, trastorn 
esquizotípic, trastorns delirants persistents i un grup més gran de trastorns psicòtics aguts i 
transitoris. Els trastorns esquizoafectius s’han inclòs aquí malgrat la seva natura controvertida. 

  F20    Esquizofrènia 
En general els trastorns esquizofrènics es caracteritzen per distorsions 
fonamentals i específiques del pensament i la percepció, i afectes retrets o 
inadequats. Normalment es mantenen la consciència clara i la capacitat 
intel·lectual, encara que determinats dèficits cognitius poden evolucionar amb el 
pas del temps. Els fenòmens psicopatològics més importants inclouen eco del 
pensament; inserció o robatori del pensament; difusió del pensament; percepció 
delirant i deliris de control; influència o passivitat; veus al·lucinatòries que 
parlen o tracten el pacient en tercera persona; trastorns del pensament i 
símptomes negatius. 
El curs dels trastorns esquizofrènics pot ser continu, episòdic amb dèficit 
progressiu o estable, o pot haver-hi un o més episodis amb remissió completa o 
incompleta. No s’hauria de fer un diagnòstic d’esquizofrènia en presència de 
símptomes extensius de depressió o mania si no és clar que els símptomes 
esquizofrènics són anteriors a l’alteració afectiva. Tampoc no s’hauria de 
diagnosticar esquizofrènia en presència d’una malaltia encefàlica visible o en 
estats d’intoxicació per fàrmacs o drogues o amb síndrome d’abstinència. 
Classifiqueu a F06.2 els trastorns similars que es desenvolupin en presència 
d’epilèpsia o d’altres malalties encefàliques, i a F10-F19 amb el quart caràcter 
comú .5 els trastorns induïts per substàncies psicoactives. 
Exclou: esquizofrènia: 

• aguda (indiferenciada) (F23.2) 
• cíclica (F25.2) 
reacció esquizofrènica (F23.2) 
trastorn esquizotípic (F21) 

F20.0 Esquizofrènia paranoide  
L’esquizofrènia paranoide es caracteritza per deliris relativament estables, sovint 
paranoides, normalment acompanyats d’al·lucinacions, especialment de tipus 
auditiu, i alteracions perceptives. Les alteracions de l’afecte, la volició i la parla, 
i els símptomes catatònics, o no hi són presents o no criden gaire l'atenció. 
esquizofrènia parafrènica 

Exclou: estat paranoide involutiu (F22.8) 
paranoia (F22.0) 
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F20.1 Esquizofrènia hebefrènica  
Forma d’esquizofrènia en la qual els canvis afectius són evidents, els deliris i les 
al·lucinacions fugaços i fragmentaris, el comportament irresponsable i 
impredictible, i el manierisme comú. L’estat d’ànim és superficial i inadequat, el 
pensament desorganitzat i la parla incoherent. Es tendeix a l'aïllament social. 
Normalment el pronòstic no és exhaustiu a causa del ràpid desenvolupament de 
símptomes «negatius», concretament d’aplanament afectiu i pèrdua de volició. 
Normalment només es diagnostica hebefrènia en adolescents o adults joves. 
esquizofrènia desorganitzada 
hebefrènia 

F20.2 Esquizofrènia catatònica  
L’esquizofrènia catatònica es caracteritza per alteracions psicomotores evidents 
que poden alternar-se entre els extrems, com hipercinèsia i estupor o obediència 
automàtica i negativisme. Es poden mantenir actituds i postures forçades durant 
llargs períodes. Els episodis d’excitació violenta poden ser una característica 
evident de l’afecció. Els fenòmens catatònics es poden combinar amb un estat 
oniroide (semblant a somni) amb al·lucinacions escèniques vívides. 
catalèpsia esquizofrènica 
catatonia esquizofrènica 
estupor catatònic 
flexibilitat cèria esquizofrènica 

F20.3 Esquizofrènia indiferenciada  
Afeccions psicòtiques amb els criteris generals de diagnòstic d’esquizofrènia 
però que no s'ajusten a cap subtipus d’F20.0-F20.2, o que presenten 
característiques de més d’un subtipus sense que predomini clarament un grup 
concret de característiques de diagnòstic. 

esquizofrènia atípica 

Exclou: depressió postesquizofrènica (F20.4) 
esquizofrènia indiferenciada crònica (F20.5) 
trastorn psicòtic agut similar a l’esquizofrènia (F23.2) 

F20.4 Depressió postesquizofrènica  
Episodi depressiu, que pot ser prolongat, que es presenta com a seqüela d'una 
malaltia esquizofrènica. Encara hi ha d’haver alguns símptomes esquizofrènics, 
tant «positius» com «negatius», però ja no dominen el quadre clínic. Els estats 
depressius estan associats a un augment del risc de suïcidi. Si el pacient ja no té 
símptomes esquizofrènics, se li ha de diagnosticar un episodi depressiu (F32.−). 
Si encara hi ha símptomes esquizofrènics actius i evidents, feu el diagnòstic del 
subtipus d'esquizofrènia corresponent (F20.0-F20.3). 
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F20.5 Esquizofrènia residual  
Estadi crònic en el desenvolupament d’una malaltia esquizofrènica en què hi ha 
hagut una progressió clara des d’un estadi inicial a un estadi més avançat 
caracteritzat per símptomes «negatius» a llarg termini no necessàriament 
irreversibles, p. ex. alentiment psicomotor; hipoactivitat; afecte retret; passivitat i 
falta d’iniciativa; pobresa en la quantitat o el contingut de la parla; comunicació 
no verbal pobra pel que fa a l’expressió facial, el contacte visual, la modulació 
de la veu i la postura; autocura i comportament social pobres. 

esquizofrènia indiferenciada crònica 
estat residual esquizofrènic 
Restzustand (esquizofrènic) 

F20.6 Esquizofrènia simple  
Trastorn en què hi ha un desenvolupament insidiós però progressiu de rareses en 
la conducta, incapacitat d’actuar segons les pautes de la societat i davallada del 
comportament global. Els trets negatius característics de l’esquizofrènia residual 
(p. ex. afecte retret i pèrdua de volició) es desenvolupen sense que els 
precedeixin símptomes psicòtics visibles. 

F20.8 Altres esquizofrènies  
esquizofrènia cenestopàtica 
psicosi esquizofreniforme NE 
trastorn esquizofreniforme NE 

Exclou: trastorns esquizofreniformes breus (F23.2) 

F20.9 Esquizofrènia no especificada  

  F21    Trastorn esquizotípic 
Trastorn caracteritzat per comportament excèntric i anomalies en el pensament i 
l’afecte, similars als de l'esquizofrènia, però sense anomalies esquizofrèniques 
definides i característiques en cap estadi. Els símptomes poden incloure afecte 
retret o inadequat; anhedonisme; comportament estrany o excèntric; tendència al 
retraïment social; idees paranoides o estrambòtiques que no equivalen a deliris 
reals; rumiaments obsessius; trastorn del pensament i alteracions perceptives; 
epsodis quasi psicòtics transitoris ocasionals amb il·lusions intenses, 
al·lucinacions auditives o d'un altre tipus i idees de tipus delirant, que 
habitualment es tenen sense provocació externa. No hi ha un inici i una evolució 
definits i els cursos acostumen a ser els d’un trastorn de personalitat. 
esquizofrènia: 
• latent 
• límit 
• prepsicòtica 
• prodròmica 
• pseudoneuròtica 
• pseudopsicopàtica 
reacció esquizofrènica latent 
trastorn esquizotípic de la personalitat 

Exclou: síndrome d’Asperger (F84.5) 
trastorn esquizoide de la personalitat (F60.1) 
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  F22    Trastorns delirants persistents 
Inclou un ventall de trastorns en què els deliris de llarga durada constitueixen 
l’única característica clínica, o la més marcada, i no es poden classificar com a 
orgànics, esquizofrènics o afectius. Classifiqueu a F23.−, com a mínim de 
manera temporal, els trastorns delirants que han durat pocs mesos. 

F22.0 Trastorn delirant  
Trastorn caracteritzat pel desenvolupament d’un únic deliri o d’un conjunt de 
deliris relacionats que solen ser persistents i de vegades duren tota la vida. El 
contingut del deliri o els deliris és molt variable. Les al·lucinacions auditives 
(veus) clares i persistents, els símptomes esquizofrènics com els deliris de 
control i l’afecte retret marcat, i l’evidència definida de malaltia encefàlica són 
incompatibles amb aquest diagnòstic. No obstant això, la presència 
d’al·lucinacions auditives ocasionals o transitòries, especialment en pacients 
ancians, no descarta aquest diagnòstic, ja que les al·lucinacions no són 
típicament esquizofrèniques i només constitueixen una petita part del quadre 
clínic global. 
deliri de referència 
estat paranoide 
parafrènia (tardana) 
paranoia 
psicosi paranoide 

Exclou: esquizofrènia paranoide (F20.0) 
psicosi paranoide psicogènica (F23.3) 
reacció paranoide (F23.3) 
trastorn paranoide de la personalitat (F60.0) 

F22.8 Altres trastorns delirants persistents  
Trastorns en què el deliri o deliris van acompanyats de veus al·lucinatòries 
persistents o per símptomes esquizofrènics que no justifiquen un diagnòstic 
d’esquizofrènia (F20.−). 

dismorfofòbia delirant 
estat paranoide involutiu 
paranoia querulant 

F22.9 Trastorn delirant persistent no especificat  
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  F23    Trastorns psicòtics aguts i transitoris 
Grup heterogeni de trastorns caracteritzats per l’inici agut de símptomes 
psicòtics com deliris, al·lucinacions i alteracions perceptives, i per l’alteració 
greu del comportament habitual. L’inici agut es defineix com un 
desenvolupament progressiu d’un quadre clínic clarament anòmal en unes dues 
setmanes o menys. Per a aquests trastorns no hi ha evidència de causa orgànica. 
La perplexitat i el desconcert sovint hi són presents però la desorientació pel que 
fa al temps, l’espai i la persona no és prou persistent ni greu per a justificar un 
diagnòstic de delírium per causa orgànica (F05.−). La recuperació completa 
normalment esdevé en pocs mesos, sovint en poques setmanes o fins i tot dies. Si 
el trastorn persisteix, classifiqueu-lo en un altre codi. El trastorn pot estar 
associat o no a estrès agut, definit com a esdeveniments generalment de molta 
tensió que precedeixen una o dues setmanes l’inici del trastorn. 

F23.0 Trastorn psicòtic polimòrfic agut sense símpt omes 
d’esquizofrènia  
Trastorn psicòtic agut en què les al·lucinacions, les alteracions perceptives o els 
deliris són obvis però considerablement variables, ja que canvien d'un dia per 
l’altre o fins i tot d’una hora per l’altra. Freqüentment hi ha presència d’agitació 
emocional violenta amb sentiments transitoris intensos de felicitat o èxtasi, o 
ansietat i irritabilitat. El polimorfisme i la inestabilitat són característics del 
quadre clínic global i els trets psicòtics no justifiquen un diagnòstic 
d’esquizofrènia (F20.−). Aquests trastorns sovint tenen un inici sobtat, es 
desenvolupen ràpidament en pocs dies i freqüentment mostren una resolució 
ràpida dels símptomes sense recurrències. Si els símptomes persisteixen, canvieu 
el diagnòstic pel de trastorn delirant persistent (F22.−). 
 
bouffée délirante sense símptomes d’esquizofrènia o símptomes 

no especificats 
psicosi cicloide sense símptomes d’esquizofrènia o símptomes no 

especificats 

F23.1 Trastorn psicòtic polimòrfic agut amb símptom es 
d’esquizofrènia  
Trastorn psicòtic agut amb presència de quadre clínic polimòrfic i inestable, com 
es descriu a F23.0; no obstant això, tot i aquesta inestabilitat la major part del 
temps també es poden observar clarament alguns símptomes típics de 
l’esquizofrènia. Si els símptomes esquizofrènics persisteixen, canvieu el 
diagnòstic pel d’esquizofrènia (F20.−). 
bouffée délirante amb símptomes d’esquizofrènia 
psicosi cicloide amb símptomes d’esquizofrènia 
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F23.2 Trastorn psicòtic agut similar a l’esquizofrè nia  
Trastorn psicòtic agut en què els símptomes psicòtics són relativament estables i 
justifiquen un diagnòstic d’esquizofrènia, però han durat menys d’un mes; hi ha 
absència de característiques inestables polimòrfiques, com es descriu a F23.0. Si 
els símptomes esquizofrènics persisteixen, canvieu el diagnòstic pel 
d’esquizofrènia (F20.−). 
esquizofrènia aguda (indiferenciada) 
onirofrènia 
psicosi esquizofreniforme breu 
reacció esquizofrènica 
trastorn esquizofreniforme breu 

Exclou: trastorn delirant orgànic [semblant a esquizofrènia] 
(F06.2) 

trastorns esquizofreniformes NE (F20.8) 

F23.3 Altres trastorns psicòtics aguts sobretot del irants  
Trastorns psicòtics aguts en què els deliris o les al·lucinacions relativament 
estables són les característiques clíniques principals, però no justifiquen un 
diagnòstic d’esquizofrènia (F20.−). Si els deliris persisteixen, canvieu el 
diagnòstic pel de trastorn delirant persistent (F22.−). 
psicosi paranoide psicogènica 
reacció paranoide 

F23.8 Altres trastorns psicòtics aguts i transitori s 
Qualsevol altre trastorn psicòtic especificat per al qual no hi ha evidència de 
causa orgànica i el qual no justifica la classificació a F23.0-F23.3. 

F23.9 Trastorn psicòtic agut i transitori no especi ficat  
psicosi reactiva 
psicosi reactiva breu NE 

  F24    Trastorn delirant induït 
Trastorn delirant compartit per dues o més persones amb lligams emocionals 
estrets. Només una de les persones pateix un trastorn psicòtic genuí; els deliris 
s’indueixen als altres i habitualment desapareixen quan les persones se separen. 
folie à deux 
trastorn paranoide induït 
trastorn psicòtic induït 

  F25    Trastorns esquizoafectius 
Trastorns episòdics en què hi ha símptomes afectius i esquizofrènics evidents 
però que no justifiquen un diagnòstic ni d’esquizofrènia ni d’episodis depressius 
o maníacs. Classifiqueu a F20-F29 les altres afeccions en què els símptomes 
afectius se superposen a una malaltia esquizofrènica preexistent, o coexisteixen o 
s’alternen amb trastorns delirants persistents d’altres tipus. Els símptomes 
psicòtics no congruents amb l’estat d’ànim en els trastorns afectius no justifiquen 
un diagnòstic de trastorn esquizoafectiu. 
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F25.0 Trastorn esquizoafectiu, tipus maníac  
Trastorn en què els símptomes esquizofrènics i maníacs són evidents, de manera 
que l’episodi de la malaltia no justifica un diagnòstic ni d’esquizofrènia ni 
d’episodi maníac. Empreu aquesta categoria tant per a un únic episodi com per a 
trastorn recurrent en què la majoria d’episodis són esquizoafectius, tipus maníac. 
psicosi esquizoafectiva, tipus maníac 
psicosi esquizofreniforme, tipus maníac 

F25.1 Trastorn esquizoafectiu, tipus depressiu  
Trastorn en què els símptomes esquizofrènics i depressius són evidents, de 
manera que l’episodi de la malaltia no justifica un diagnòstic ni d’esquizofrènia 
ni d’episodi depressiu. Empreu aquesta categoria tant per a un únic episodi com 
per a trastorn recurrent en què la majoria d’episodis són esquizoafectius, tipus 
depressiu. 
psicosi esquizoafectiva, tipus depressiu 
psicosi esquizofreniforme, tipus depressiu 

F25.2 Trastorn esquizoafectiu, tipus mixt  
esquizofrènia cíclica 
psicosi mixta esquizofrènica i afectiva 

F25.8 Altres trastorns esquizoafectius  
F25.9 Trastorn esquizoafectiu no especificat  

psicosi esquizoafectiva NE 

  F28    Altres trastorns psicòtics no orgànics 
Trastorns delirants o al·lucinatoris que no justifiquen un diagnòstic 
d’esquizofrènia (F20.−), de trastorns delirants persistents (F22.−), de trastorns 
psicòtics aguts i transitoris (F23.−), d’episodis maníacs de tipus psicòtic (F30.2), 
ni d’episodis depressius greus (F32.3). 

psicosi al·lucinatòria crònica 

  F29    Psicosi no orgànica no especificada 
psicosi NE 

Exclou: psicosi orgànica o simptomàtica NE (F09) 
trastorn mental NE (F99) 
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Trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afectius] 
(F30-F39) 

Aquesta secció conté trastorns en els quals l’alteració fonamental és un canvi en l’afecte o 
estat d’ànim cap a la depressió (amb ansietat associada o sense) o l’elació. El canvi en l’estat 
d’ànim sol anar acompanyat d’un canvi en el nivell d’activitat global; la majoria dels altres 
símptomes són o bé secundaris als canvis d’estat d’ànim i activitat o bé fàcilment 
comprensibles en el context d’aquests canvis. La majoria d’aquests trastorns tendeixen a ser 
recurrents i l’inici dels episodis individuals sovint es pot relacionar amb esdeveniments o 
situacions de molta tensió. 

  F30    Episodi maníac 
Empreu totes les subdivisions d’aquesta categoria només per a un únic episodi. 
Codifiqueu com a trastorn afectiu bipolar (F31.−) els episodis hipomaníacs o 
maníacs en individus que han tingut un o més d’un episodi afectiu previ 
(depressiu, hipomaníac, maníac o mixt). 
Inclou: trastorn bipolar, episodi maníac únic 

F30.0 Hipomania  
Trastorn caracteritzat per una elevació lleu i persistent de l’estat d’ànim, per 
l’augment d’energia i activitat, i generalment per sensacions marcades de 
benestar i eficiència física i mental. L’augment de sociabilitat, la loquacitat, les 
confiances excessives, l’increment d’energia sexual i la disminució de la 
necessitat de dormir sovint hi són presents, però no fins a l’extrem que portin a 
una interrupció greu de la feina o que resultin en rebuig social. La irritabilitat, la 
vanitat i el comportament groller poden substituir la sociabilitat eufòrica, més 
habitual. Les alteracions de l’estat d’ànim i el comportament no van 
acompanyades d’al·lucinacions ni deliris. 

F30.1 Mania sense símptomes psicòtics  
L’estat d’ànim és elevat independentment de les circumstàncies del pacient; pot 
variar de la jovialitat despreocupada a l’excitació quasi incontrolable. L’elació va 
acompanyada d’un augment d’energia, que deriva en hiperactivitat, 
incontinència verbal i una disminució de la necessitat de dormir. No es pot 
mantenir l’atenció i sovint hi ha distractibilitat pronunciada. Sovint s’augmenta 
l’autoestima amb idees de grandiositat i excés de confiança. La pèrdua 
d’inhibició social normal pot derivar en un comportament temerari, imprudent o 
inadequat a les circumstàncies, que no són propis del caràcter habitual. 

F30.2 Mania amb símptomes psicòtics  
A més del quadre clínic descrit a F30.1, els deliris (habitualment de grandesa) o 
les al·lucinacions (habitualment de veus que parlen directament amb el pacient) 
hi són presents, o l’excitació, l’activitat motora excessiva i la fuga d’idees són 
tan extremes que el subjecte és incomprensible o inaccessible en la comunicació 
ordinària. 

estupor maníac 
mania amb: 
• símptomes psicòtics congruents amb l’estat d’ànim 
• símptomes psicòtics incongruents amb l’estat d’ànim 

F30.8 Altres episodis maníacs  
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F30.9 Episodi maníac no especificat  
mania NE 

  F31    Trastorn afectiu bipolar 
Trastorn caracteritzat per dos o més episodis en els quals l'estat d’ànim i el nivell 
d’activitat del pacient s’alteren de manera significativa; l’alteració en alguns 
casos consisteix en una pujada de l’estat d’ànim i un increment de l’energia i 
l’activitat (hipomania o mania), i en altres casos en una caiguda de l'estat d’ànim 
i una disminució de l’energia i l’activitat (depressió). Classifiqueu només com a 
bipolars els episodis repetits d’hipomania o mania. 
Inclou: malaltia maniacodepressiva 

psicosi maniacodepressiva 
reacció maniacodepressiva 

Exclou: ciclotímia (F34.0) 
trastorn bipolar, episodi maníac únic (F30.−) 

F31.0 Trastorn afectiu bipolar, episodi hipomaníac actual  
Actualment el pacient és hipomaníac i en el passat ha tingut com a mínim un 
altre episodi afectiu (hipomaníac, maníac, depressiu o mixt). 

F31.1 Trastorn afectiu bipolar, episodi maníac actu al sense 
símptomes psicòtics  
Actualment el pacient és maníac, sense símptomes psicòtics (com a F30.1), i en 
el passat ha tingut com a mínim un altre episodi afectiu (hipomaníac, maníac, 
depressiu o mixt). 

F31.2 Trastorn afectiu bipolar, episodi maníac actu al amb 
símptomes psicòtics  
Actualment el pacient és maníac, amb símptomes psicòtics (com a F30.2), i en el 
passat ha tingut com a mínim un altre episodi afectiu (hipomaníac, maníac, 
depressiu o mixt). 

F31.3 Trastorn afectiu bipolar, episodi actual de d epressió lleu o 
moderada  
Actualment el pacient està deprimit, com en un episodi depressiu de gravetat lleu 
o moderada (F32.0 o F32.1), i en el passat ha tingut com a mínim un episodi 
afectiu hipomaníac, maníac o mixt verificat. 

F31.4 Trastorn afectiu bipolar, episodi actual de d epressió greu 
sense símptomes psicòtics  
Actualment el pacient està deprimit, com en un episodi depressiu greu sense 
símptomes psicòtics (F32.2), i en el passat ha tingut com a mínim un episodi 
afectiu hipomaníac, maníac o mixt verificat. 

F31.5 Trastorn afectiu bipolar, episodi actual de d epressió greu 
amb símptomes psicòtics  
Actualment el pacient està deprimit, com en un episodi depressiu greu amb 
símptomes psicòtics (F32.3), i en el passat ha tingut com a mínim un episodi 
afectiu hipomaníac, maníac o mixt verificat. 
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F31.6 Trastorn afectiu bipolar, episodi actual mixt  
El pacient ha tingut en el passat com a mínim un episodi afectiu hipomaníac, 
maníac, depressiu o mixt verificat, i actualment mostra o bé una mescla o bé una 
alteració ràpida de símptomes maníacs i depressius. 

Exclou: episodi afectiu mixt únic (F38.0) 

F31.7 Trastorn afectiu bipolar, actualment en remis sió  
El pacient ha tingut en el passat com a mínim un episodi afectiu hipomaníac, 
maníac o mixt verificat, a més de com a mínim un altre episodi afectiu 
(hipomaníac, maníac, depressiu o mixt), però actualment no pateix cap alteració 
significativa de l’estat d’ànim i no n’ha patit cap des de fa mesos. Codifiqueu 
aquí els períodes de remissió durant el tractament profilàctic. 

F31.8 Altres trastorns afectius bipolars  
episodis maníacs recurrents NE 
trastorn bipolar II 

F31.9 Trastorn afectiu bipolar no especificat  

  F32    Episodi depressiu 
En els episodis depressius típics lleus, moderats o greus, el pacient pateix 
caiguda de l’estat d’ànim i disminució de l’energia i l’activitat. Es redueix la 
capacitat de diversió, interès i concentració, i és habitual el cansament acusat fins 
i tot després d’un esforç mínim. Habitualment el son es veu alterat i la gana 
disminueix. Quasi sempre es redueixen l’autoestima i l’autoconfiança i, fins i tot 
en la forma lleu, sovint es tenen idees de culpabilitat o inutilitat. L’estat d’ànim 
baix varia poc d’un dia per l’altre, no respon a les circumstàncies i pot anar 
acompanyat dels símptomes anomenats «somàtics», com la pèrdua d’interès i de 
sentiments agradables, despertar-se al matí unes quantes hores abans de l’hora 
habitual, depressió més greu al matí, alentiment psicomotor pronunciat, agitació, 
pèrdua de la gana, pèrdua de pes i pèrdua de la libido. Depenent del nombre i la 
gravetat dels símptomes, un episodi depressiu pot especificar-se com a lleu, 
moderat o greu. 
Inclou: episodis únics de: 

• depressió psicogènica 
• depressió reactiva 
• reacció depressiva 

Exclou: si està associat a trastorns de conducta classificats a 
F91.− (F92.0) 

trastorn d’adaptació (F43.2) 
trastorn depressiu recurrent (F33.−) 

F32.0 Episodi depressiu lleu  
Dos o tres dels símptomes esmentats anteriorment hi solen ser presents. 
Normalment el pacient està angoixat per aquests símptomes però probablement 
podrà seguir fent la majoria d’activitats. 

F32.1 Episodi depressiu moderat  
Quatre o cinc dels símptomes esmentats anteriorment hi solen ser presents i és 
probable que el pacient tingui força dificultats per a seguir fent les activitats de la 
vida diària. 
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F32.2 Episodi depressiu greu sense símptomes psicòt ics  
Episodi de depressió en què uns quants símptomes dels esmentats anteriorment 
són pronunciats i angoixants; típicament hi ha la pèrdua d'autoestima i les idees 
d'inutilitat o culpabilitat. Els pensaments i els actes suïcides són comuns i 
generalment es presenten uns quants símptomes «somàtics». 
episodi únic de depressió agitada  
episodi únic de depressió major  
episodi únic de depressió vital  

  sense símptomes 
psicòtics  

 
F32.3 Episodi depressiu greu amb símptomes psicòtic s 

Episodi de depressió greu com el que es descriu a F32.2, però amb presència 
d’al·lucinacions, deliris, alentiment psicomotor o estupor tan greus que la 
realització de les activitats socials de la vida diària és impossible; la vida pot 
perillar per suïcidi, deshidratació o inanició. Les al·lucinacions i els deliris poden 
ser congruents amb l’estat d’ànim o no. 
episodis únics de: 
• depressió major amb símptomes psicòtics 
• depressió psicòtica 
• psicosi depressiva psicogènica 
• psicosi depressiva reactiva 

F32.8 Altres episodis depressius  
depressió atípica 
episodis únics de depressió «emmascarada» NE 

F32.9 Episodi depressiu no especificat  
depressió NE 
trastorn depressiu NE 

  F33    Trastorn depressiu recurrent 
Trastorn caracteritzat per repetits episodis de depressió tal com es descriu 
l’episodi depressiu a (F32.−), sense antecedents d’episodis independents 
d’elevació de l’estat d’ànim i augment de l’energia (mania). No obstant això, 
poden haver-hi breus episodis d’elevació lleu de l’estat d’ànim i hiperactivitat 
(hipomania) immediatament després d’un episodi depressiu, de vegades 
precipitats pel tractament antidepressiu. Les formes més greus de trastorn 
depressiu recurrent (F33.2 i F33.3) tenen molt en comú amb conceptes anteriors 
com la depressió maniacodepressiva, la malenconia, la depressió vital i la 
depressió endògena. El primer episodi pot tenir lloc a qualsevol edat entre la 
infància i la vellesa, l’inici pot ser agut o insidiós i la durada varia de poques 
setmanes a bastants mesos. El risc que un pacient amb trastorn depressiu 
recurrent tingui un episodi de mania no desapareix mai del tot; no obstant això, 
s’han d’haver viscut molts episodis depressius amb anterioritat. Si es produeix 
aquest episodi, canvieu el diagnòstic pel de trastorn afectiu bipolar (F31.−). 
Inclou: episodis recurrents de: 

• depressió psicogènica 
• depressió reactiva 
• reacció depressiva 
trastorn depressiu estacional 

Exclou: episodis depressius breus recurrents (F38.1) 
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F33.0 Trastorn depressiu recurrent, episodi actual lleu  
Trastorn caracteritzat per repetits episodis de depressió, amb episodi actual lleu, 
com a F32.0, i sense antecedents de mania. 

F33.1 Trastorn depressiu recurrent, episodi actual moderat  
Trastorn caracteritzat per repetits episodis de depressió, amb episodi actual de 
gravetat moderada, com a F32.1, i sense antecedents de mania. 

F33.2 Trastorn depressiu recurrent, episodi actual greu sense 
símptomes psicòtics  
Trastorn caracteritzat per repetits episodis de depressió, amb episodi actual greu 
sense símptomes psicòtics, com a F32.2, i sense antecedents de mania. 

depressió endògena sense símptomes psicòtics 
depressió major, recurrent sense símptomes psicòtics 
depressió vital, recurrent sense símptomes psicòtics 
psicosi maniacodepressiva, tipus depressiu sense símptomes 

psicòtics 

F33.3 Trastorn depressiu recurrent, episodi actual greu amb 
símptomes psicòtics  
Trastorn caracteritzat per repetits episodis de depressió, amb episodi actual greu 
amb símptomes psicòtics, com a F32.3, i sense episodis de mania previs. 

depressió endògena amb símptomes psicòtics 
episodis greus recurrents de: 
• depressió major amb símptomes psicòtics 
• depressió psicòtica 
• psicosi depressiva psicogènica 
• psicosi depressiva reactiva 
psicosi maniacodepressiva, tipus depressiu amb símptomes 

psicòtics 

F33.4 Trastorn depressiu recurrent, actualment en r emissió  
En el passat el pacient ha tingut dos o més episodis depressius, tal com es descriu 
a F33.0-F33.3, però ha estat uns quants mesos sense tenir símptomes depressius. 

F33.8 Altres trastorns depressius recurrents  
F33.9 Trastorn depressiu recurrent no especificat  

depressió monopolar NE 

  F34    Trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afectius] 
persistents 
Trastorns persistents i generalment fluctuants de l’estat d’ànim en què la majoria 
dels episodis individuals no són prou greus per a justificar que es descriguin com 
a episodis depressius lleus o hipomaníacs. Com que duren uns quants anys, i de 
vegades durant la major part de la vida adulta del pacient, comporten una 
angoixa i discapacitat considerables. En alguns casos, els episodis recurrents, 
maníacs únics o depressius poden superposar-se a un trastorn afectiu persistent. 
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F34.0 Ciclotímia  
Inestabilitat persistent de l’estat d’ànim que implica nombrosos períodes de 
depressió i elació lleu, en què cap dels quals és prou greu o prolongat per a 
justificar un diagnòstic de trastorn afectiu bipolar (F31.−) o de trastorn depressiu 
recurrent (F33.−). Aquest trastorn sovint es troba en els parents dels pacients 
amb trastorn afectiu bipolar. Alguns pacients amb ciclotímia acaben 
desenvolupant un trastorn afectiu bipolar. 
personalitat cicloide 
personalitat ciclotímica 
trastorn afectiu de la personalitat  
 

F34.1 Distímia  
Depressió crònica de l’estat d’ànim que dura com a mínim uns quants anys i que 
no és prou greu o en la qual els episodis individuals no són prou prolongats per a 
justificar un diagnòstic de trastorn depressiu recurrent greu, moderat o lleu 
(F33.−). 

depressió ansiosa persistent 
depressió neuròtica 
neurosi depressiva 
trastorn depressiu de la personalitat 

Exclou: depressió ansiosa (lleu o no persistent) (F41.2) 

F34.8 Altres trastorns persistents de l’estat d’àni m [trastorns 
afectius]  

F34.9 Trastorn persistent de l’estat d’ànim [trasto rn afectiu] no 
especificat  

  F38    Altres trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afe ctius] 
Qualsevol altre trastorn de l’estat d’ànim que no justifica la classificació a F30-
F34, perquè no té ni la gravetat ni la durada suficients. 

F38.0 Altres trastorns de l’estat d’ànim [trastorns  afectius] únics  
episodi afectiu mixt 

F38.1 Altres trastorns de l’estat d’ànim [trastorns  afectius] 
recurrents  
episodis depressius breus recurrents 

F38.8 Altres trastorns de l’estat d’ànim [trastorns  afectius] 
especificats  

  F39    Trastorn de l’estat d’ànim [trastorn afectiu] no 
especificat 
psicosi afectiva NE 
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Trastorns neuròtics, somatomorfs i relacionats amb 
l’estrès 
(F40-F48) 

Exclou: si estan associats a trastorn de conducta classificat a F91.− (F92.8) 

  F40    Trastorns d’ansietat fòbica 
Grup de trastorns en els quals l’ansietat s'evoca només, o sobretot, en 
determinades situacions ben definides que actualment no són perilloses. En 
conseqüència, aquestes situacions per naturalesa s’eviten o s’afronten amb por 
extrema. La preocupació del pacient se centra en símptomes individuals com 
palpitacions o sensació de desmai i sovint s'associa a pors secundàries de morir, 
perdre el control o embogir. Percebre l’entrada a la situació fòbica sol generar 
ansietat anticipada. L’ansietat fòbica i la depressió sovint coexisteixen. El curs 
temporal de les dues afeccions i l’estudi terapèutic a la consulta mèdica 
determinaran si es necessiten dos diagnòstics, ansietat fòbica i episodi depressiu, 
o només un. 

F40.0 Agorafòbia  
Conjunt de fòbies bastant ben definit que inclou la por de sortir de casa, d’entrar 
a botigues, de les masses de gent i els llocs públics o de viatjar sol en trens, 
autocars o avions. El trastorn de pànic és un tret freqüent tant dels episodis 
presents com passats. Els símptomes depressius i obsessius i les fòbies socials 
sovint hi són també presents com a característiques subsidiàries. Normalment 
s’evita la situació fòbica, i alguns agorafòbics experimenten poca ansietat perquè 
poden evitar les situacions fòbiques. 
agorafòbia sense antecedents de trastorn de pànic 
trastorn de pànic amb agorafòbia 

F40.1 Fòbies socials  
Por de l’escrutini per part d’altra gent que porta a evitar les situacions socials. 
Habitualment hi ha més fòbies socials generalitzades associades a la baixa 
autoestima i a la por de la crítica. Es poden presentar en forma de rubor, tremolor 
a les mans, nàusees o urgència de micció; de vegades el pacient està convençut 
que una d’aquestes manifestacions secundàries de l’ansietat és el problema 
primari. Els símptomes poden derivar en atacs de pànic. 
antropofòbia 
neurosi social 
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F40.2 Fòbies especificades (aïllades)  
Fòbies restringides a situacions altament específiques com la proximitat a 
determinats animals, a les altures, als trons, a la foscor, a volar, als espais 
tancats, a orinar o defecar en vàters públics, a menjar determinats aliments, a 
l’odontologia o a la visió de sang o d’una ferida. Encara que la situació 
desencadenant sigui discreta, entrar-hi en contacte pot evocar pànic, com en 
l’agorafòbia o la fòbia social. 
acrofòbia 
claustrofòbia 
fòbia simple 
zoofòbia 

Exclou: dismorfofòbia (no delirant) (F45.2) 
nosofòbia (F45.2) 

F40.8 Altres trastorns d’ansietat fòbica  
F40.9 Trastorn d’ansietat fòbica no especificat  

estat fòbic NE 
fòbia NE 

  F41    Altres trastorns d’ansietat 
Trastorns en què la manifestació d’ansietat és el símptoma principal i no està 
restringit a una situació ambiental concreta. Els símptomes depressius i 
obsessius, i fins i tot alguns elements de l’ansietat fòbica, també poden ser-hi 
presents, però seran clarament secundaris o menys greus. 

F41.0 Trastorn de pànic [ansietat paroxismal episòd ica]  
La característica principal són els atacs recurrents d’ansietat greu (pànic), que no 
estan restringits a una situació determinada o a un conjunt de circumstàncies 
concretes i, per tant, són impredictibles. Com en altres trastorns d’ansietat, els 
símptomes dominants inclouen inici sobtat de palpitacions, dolor toràcic, 
sensacions d’ofec, mareig i sensacions d’irrealitat (depersonalització o 
desrealització). Sovint també hi ha una por secundària de morir, perdre el control 
o embogir. El trastorn de pànic no ha de ser el diagnòstic principal si el pacient 
pateix un trastorn depressiu en el moment en què comencen els atacs; en 
aquestes circumstàncies els atacs de pànic probablement seran secundaris a la 
depressió. 
atac de pànic 
estat de pànic 

Exclou: trastorn de pànic amb agorafòbia (F40.0) 
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F41.1 Trastorn d’ansietat generalitzada  
Ansietat generalitzada i persistent que no està restringida a circumstàncies 
ambientals concretes ni tampoc no hi predomina clarament (és a dir, és 
«flotant»). Els símptomes dominants són variables però inclouen trastorns de 
nerviosisme persistent, tremolor, tensions musculars, suor, sensació de mareig, 
palpitacions, vertigen i malestar epigàstric. Sovint s’expressa la por que el 
pacient o un parent seu emmalalteixi o tingui un accident aviat. 
estat d’ansietat 
neurosi d’ansietat 
reacció d’ansietat 

Exclou: neurastènia (F48.0) 

F41.2 Trastorn mixt d’ansietat i depressiu  
Empreu aquesta categoria si hi ha símptomes d’ansietat i de depressió presents 
però cap dels dos no predomina, i si cap dels dos tipus de símptomes és prou 
significatiu per a justificar un diagnòstic si es consideren per separat. Quan hi 
hagi presència de símptomes d’ansietat i de depressió i siguin prou greus per a 
justificar diagnòstics individuals, enregistreu ambdós diagnòstics i no empreu 
aquesta categoria. 
depressió ansiosa (lleu o no persistent) 

F41.3 Altres trastorns d’ansietat mixtos  
Símptomes d’ansietat amb característiques d’altres trastorns d’F42-F48. Cap dels 
símptomes és prou greu per a justificar un diagnòstic si es consideren per 
separat. 

F41.8 Altres trastorns d’ansietat especificats  
histèria d’ansietat 

F41.9 Trastorn d’ansietat no especificat  
ansietat NE 

  F42    Trastorn obsessivocompulsiu 
La característica principal són els pensaments obsessius o els actes compulsius 
recurrents. Els pensaments obsessius són idees, imatges o impulsos que penetren 
la ment del pacient una vegada i una altra d'una forma estereotipada. Són 
angoixants de manera quasi invariable i el pacient sovint intenta resistir-s’hi 
sense èxit. No obstant això, el pacient reconeix els pensaments com a propis, 
encara que siguin involuntaris i sovint repugnants. Els actes o rituals compulsius 
són comportaments estereotipats que es repeteixen una vegada i una altra. No 
són inherentment agradables, ni tampoc porten al compliment de tasques 
inherentment útils. La seva funció és prevenir algun esdeveniment objectivament 
improbable, que sovint inclou algun dany sofert o provocat pel pacient, que ell -a 
creu que altrament podria tenir lloc. Normalment el pacient identifica aquest 
comportament com a sense sentit o inútil, i fa repetits intents per a resistir-s'hi. 
L’ansietat hi és present de manera quasi invariable. Si hi ha resistència als acte 
compulsius, l’ansietat empitjora. 
Inclou: neurosi anancàstica 

neurosi obsessivocompulsiva 

Exclou: personalitat obsessivocompulsiva (trastorn) (F60.5) 
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F42.0 Pensaments o rumiaments sobretot obsessius  
Poden prendre forma d’idees, imatges mentals o impulsos d’actuar, que gairebé 
sempre provoquen angoixa al subjecte. De vegades les idees són una 
consideració interminable i indecisa d’alternatives, associades a una incapacitat 
de prendre decisions trivials però necessàries en la vida diària. La relació entre 
els rumiaments obsessius i la depressió és força estreta i s’hauria de preferir el 
diagnòstic de trastorn obsessivocomplusiu només si els rumiaments sorgeixen i 
persisteixen en absència d’un episodi depressiu. 

F42.1 Actes sobretot compulsius [rituals obsessius]  
La majoria dels actes compulsius tenen a veure amb la neteja (concretament amb 
la neteja de les mans), amb la comprovació repetida que una situació 
potencialment perillosa no s’ha pogut desenvolupar o amb l’ordre i l’endreça. 
Sota aquest comportament visible hi ha por, generalment de perill patit o causat 
pel pacient, i el ritual és un intent ineficaç o simbòlic d’esquivar aquest perill. 

F42.2 Pensaments i actes obsessius mixtos  
F42.8 Altres trastorns obsessivocompulsius  
F42.9 Trastorn obsessivocompulsiu no especificat  

  F43    Reacció a l’estrès greu i trastorns d’adaptació 
Aquesta categoria difereix d’altres en el sentit que inclou trastorns identificables 
no només pel que fa als símptomes i el curs sinó també per l’existència d’una 
d’aquestes dues influències causals: un esdeveniment de la vida excepcionalment 
estressant produeix una reacció aguda a l’estrès, o un canvi significatiu a la vida 
porta a circumstàncies desagradables continuades que deriven en un trastorn 
d’adaptació. Encara que l’estrès psicosocial («esdeveniments de la vida») menys 
greu pugui precipitar l’inici o contribuir a la presentació d’un ventall molt ampli 
de trastorns classificats en algun lloc d’aquest capítol, la seva importància 
etiològica no sempre és clara i en cada cas dependrà de la vulnerabilitat de 
l’individu, sovint idiosincràtica; és a dir, els esdeveniments de la vida no són ni 
necessaris ni suficients per a explicar la presència i la forma del trastorn. En 
canvi, es creu que els trastorns reunits aquí sempre sorgeixen com a 
conseqüència directa d’estrès agut greu o de trauma continuat. Els esdeveniments 
estressants o les circumstàncies desagradables continuades són el factor causal 
primari i principal i el trastorn no hauria tingut lloc sense el seu impacte. Així, 
els trastorns d’aquesta secció es poden considerar com a respostes de mala 
adaptació a estrès greu o continuat, atès que interfereixen amb els mecanismes 
d’afrontament satisfactoris i, per tant, porten a problemes de funcionament 
social. 

F43.0 Reacció aguda a l’estrès  
Trastorn transitori que es desenvolupa en un individu sense cap altre trastorn 
mental aparent com a resposta a estrès físic i mental excepcional i que 
generalment dura unes quantes hores o uns quants dies. La vulnerabilitat i la 
capacitat d’afrontament de l’individu influeixen en l’aparició i la gravetat de les 
reaccions agudes a l’estrès. Els símptomes mostren un quadre típic mixt i 
canviant i inclouen un estat inicial d’«atordiment» amb certa constricció del 
camp de la consciència i disminució de l’atenció, incapacitat de comprendre els 
estímuls i desorientació. Aquest estat pot ser seguit o bé d’un retraïment més 
gran davant la situació que envolta l'individu (fins arribar a l’estupor dissociatiu, 
F44.2), o bé d’agitació i hiperactivitat (reacció de lluita o fugida). Generalment 
hi ha presència de signes autonòmics de crisi d'angoixa (taquicàrdia, suor, 
sufocació). Els símptomes solen aparèixer minuts després de l’impacte de 
l’estímul o esdeveniment estressant i desapareixen al cap de dos o tres dies 
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(sovint al cap d’unes quantes hores). Pot haver-hi amnèsia parcial o total (F44.0) 
per a l’episodi. Si els símptomes persisteixen, considereu un canvi de 
diagnòstic. 

estat de crisi 
fatiga de combat 
reacció aguda a l’estrès 
reacció aguda a crisi 
xoc físic 

F43.1 Trastorn per estrès posttraumàtic  
Sorgeix com a resposta retardada o prolongada a un esdeveniment o situació de 
molta tensió (de curta o llarga durada) de natura excepcionalment amenaçadora o 
catastròfica, que pot provocar angoixa generalitzada a quasi tothom. Els factors 
de predisposició, com els trets de personalitat (p. ex. compulsius, astènics) o 
antecedents previs de malaltia neuròtica, poden rebaixar el llindar per al 
desenvolupament de la síndrome o agreujar-ne el curs, però no són ni necessaris 
ni suficients per a explicar-ne l’aparició. Les característiques típiques inclouen 
episodis en què es reviu el trauma repetidament en forma de records intrusius 
(«flashbacks»), somnis o malsons, que es produeixen en el rerefons persistent 
d’una sensació d’«entumiment» i retraïment emocional, allunyament de la resta 
de la gent, resposta nul·la a l’entorn, anhedonisme i elusió de les activitats i 
situacions que fan recordar el trauma. Sol haver-hi estat d’hiperexcitació 
autònoma intensificat amb hipervigilància, trastorn d’hiperreflèxia (startle) 
incrementat i insomni. L’ansietat i la depressió habitualment s’associen als 
símptomes i signes acabats de descriure i les idees suïcides no són infreqüents. 
L’inici segueix el trauma amb un període de latència que pot variar d’unes 
quantes setmanes a uns quants mesos. El curs és fluctuant però en la majoria de 
casos es pot esperar la recuperació. En una proporció petita de casos l’afecció 
pot seguir un curs crònic durant molts anys, amb una transició final cap a un 
canvi de la personalitat durador (F62.0). 
neurosi traumàtica 
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F43.2 Trastorns d’adaptació  
Estats de sofriment subjectiu i alteració emocional, que normalment interfereixen 
en el funcionament i el comportament socials, que sorgeixen en el període 
d’adaptació a un canvi significatiu a la vida o a un esdeveniment de la vida de 
molta tensió. El factor d’estrès pot haver afectat la integritat de la xarxa social de 
l’individu (dol, experiències de separació) o el sistema més ampli de suports i 
valors socials (immigració, estatus de refugiat), o pot haver representat una 
transició o crisi de desenvolupament major (anar a l’escola, tenir un fill, no 
aconseguir un objectiu personal desitjat, jubilar-se). La predisposició o la 
vulnerabilitat de l’individu juguen un paper important en el risc d’aparició i en la 
forma de les manifestacions dels trastorns d’adaptació, però no obstant això, es 
dóna per fet que l’afecció no hauria sorgit sense el factor d'estrès. Les 
manifestacions són variades i inclouen estat d’ànim deprimit, ansietat o 
preocupació (o una barreja de tot plegat), sentiment d’incapacitat de sortir-se’n, 
fer plans o seguir amb la situació present, així com també una certa incapacitat 
de dur a terme la rutina diària. Els trastorns de conducta poden ser una 
característica associada, especialment en adolescents. La característica 
predominant pot ser una reacció depressiva breu o prolongada, o una alteració 
d’altres emocions i de la conducta. 
hospitalisme en infants 
reacció d’aflicció 
xoc cultural 

Exclou: trastorn d’ansietat per separació de la infància (F93.0) 

F43.8 Altres reaccions a l’estrès greu  
F43.9 Reacció a l’estrès greu no especificada  
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  F44    Trastorns dissociatius [de conversió] 
Els trets comuns que comparteixen els trastorns dissociatius o de conversió són 
una pèrdua total o parcial de la integració normal entre els records del passat, la 
consciència de la identitat i les sensacions immediates, i el control dels 
moviments corporals. Tots els tipus de trastorns dissociatius tendeixen a remetre 
al cap d'unes quantes setmanes o uns quants mesos, especialment si l'inici dels 
trastorns està associat a un esdeveniment de la vida traumàtic. Poden 
desenvolupar-se més trastorns crònics, concretament paràlisis i anestèsies, si 
l'inici és associat a problemes irresolubles o dificultats interpersonals. Aquests 
trastorns han estat classificats anteriorment com a diversos tipus d’«histèria de 
conversió». Suposadament són psicogènics en origen i estan estretament 
relacionats en el temps amb esdeveniments traumàtics, problemes irresolubles i 
intolerables o relacions alterades. Els símptomes sovint representen el concepte 
que té el pacient de com es manifestaria una malaltia física. La revisió i les 
proves mèdiques no revelen la presència de cap trastorn físic o neurològic 
conegut. A més a més, hi ha evidència que la pèrdua de funció és una expressió 
de conflictes o necessitats emocionals. Els símptomes poden desenvolupar-se en 
estreta relació amb l'estrès psicològic, i sovint apareixen de manera sobtada. 
Aquí només s’inclouen els trastorns de les funcions físiques normalment sota 
control voluntari i la pèrdua de sensacions. Els trastorns que inclouen dolor i 
altres sensacions físiques complexes vehiculats pel sistema nerviós autònom es 
classifiquen a trastorn de somatització (F45.0). Tingueu sempre present la 
possibilitat d’aparició posterior de trastorns físics o psiquiàtrics greus. 
Inclou: histèria 

histèria de conversió 
psicosi histèrica 
reacció de conversió 

Exclou: simulador [simulació conscient] (Z76.5) 

F44.0 Amnèsia dissociativa  
La característica principal és la pèrdua de memòria, generalment 
d’esdeveniments recents importants, que no està causada per un trastorn mental 
orgànic i que és massa significativa per a ser explicada per oblits o fatiga 
ordinaris. Normalment l’amnèsia se centra en esdeveniments traumàtics, com 
accidents o dols inesperats, i sol ser parcial i selectiva. L’amnèsia total i 
generalitzada és poc freqüent i generalment és part d’una fuga (F44.1). Si el cas 
és aquest, classifiqueu el trastorn com a tal. El diagnòstic no s’ha de fer en 
presència de trastorns encefàlics orgànics, intoxicació o fatiga excessiva. 
Exclou: amnèsia:  

• anterògrada (R41.1) 
• retrògrada (R41.2) 
• NE (R41.3) 
amnèsia postictal en epilèpsia (G40.−) 
síndrome amnèsica orgànica no alcohòlica (F04) 
trastorn amnèsic induït per alcohol o per una altra 

substància psicoactiva (F10-F19 amb el quart 
caràcter comú .6) 
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F44.1 Fuga dissociativa  
La fuga dissociativa té totes les característiques de l’amnèsia dissociativa i, a 
més, comporta la realització de viatges intencionats fora de la rutina diària. 
Encara que hi hagi amnèsia en el període de fuga, el comportament del pacient 
durant aquest temps pot semblar completament normal als observadors 
independents. 
Exclou: fuga postictal (G40.−) 

F44.2 Estupor dissociatiu  
L’estupor dissociatiu es diagnostica perquè es detecta una disminució profunda o 
una absència de moviment voluntari i de resposta normal a estímuls externs com 
la llum, el soroll i el tacte, però la revisió i les proves mèdiques no revelen 
evidències d’una causa física. A més a més, hi ha evidència positiva de causa 
psicogènica en forma d’esdeveniments o problemes recents estressants. 
Exclou: estupor: 

• catatònic (F20.2) 
• depressiu (F31-F33) 
• maníac (F30.2) 
• NE (R40.1) 
trastorn catatònic orgànic (F06.1) 

F44.3 Trànsit i trastorns de possessió  
Trastorns en què hi ha una pèrdua temporal del sentit de la identitat personal 
però plena consciència de l’entorn. Inclogueu-hi només els estats de trànsit 
involuntaris o no volguts, que no es produeixen en situacions acceptades 
relacionades amb la religió o la cultura. 
Exclou: estats associats a: 

• esquizofrènia (F20.−) 
• intoxicació per substància psicoactiva (F10-F19 amb 

el quart caràcter comú .0) 
• síndrome postcommocional (F07.2) 
• trastorn orgànic de la personalitat (F07.0) 
• trastorns psicòtics aguts i transitoris (F23.−) 

F44.4 Trastorns motors dissociatius  
En les varietats més comunes hi ha pèrdua de la capacitat de moure una part o la 
totalitat d'una o més extremitats. Pot haver-hi una gran semblança amb quasi 
totes les varietats d’atàxia, apràxia, acinèsia, afonia, disàrtria, discinèsia, atacs o 
paràlisi. 
afonia psicogènica 
disfonia psicogènica 

F44.5 Convulsions dissociatives  
Les convulsions dissociatives poden assemblar-se molt als atacs epilèptics pel 
que fa als moviments, però són poc freqüents les mossegades a la llengua, els 
hematomes provocats per caigudes i la incontinència urinària, i la consciència es 
manté o se substitueix per un estat d’estupor o trànsit. 
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F44.6 Anestèsia dissociativa i pèrdua sensorial  
Les àrees anestèsiques de la pell sovint tenen límits que marquen clarament que 
estan associades a les idees del pacient sobre les funcions corporals, més que no 
pas al coneixement mèdic. Pot haver-hi una pèrdua diferencial entre les 
modalitats sensorials que no poden ser causades per una lesió neurològica. La 
pèrdua sensorial pot anar acompanyada de símptomes de parestèsia. En els 
trastorns dissociatius, les pèrdues de visió i oïda rarament són totals. 
sordesa psicogènica 

F44.7 Trastorns dissociatius [de conversió] mixtos  
combinació de trastorns especificats a F44.0-F44.6 

F44.8 Altres trastorns dissociatius [de conversió]  
confusió psicogènica 
estat crepuscular psicogènic 
personalitat múltiple 
síndrome de Ganser 

F44.9 Trastorn dissociatiu [de conversió] no especi ficat 

  F45    Trastorns somatomorfs 
La característica principal és la presentació repetida de símptomes físics 
juntament amb la demanda persistent de proves mèdiques, malgrat els repetits 
resultats negatius i la reiteració dels metges que els símptomes no tenen base 
física. Si hi ha presència d’algun trastorn físic, no explica la natura i l’abast dels 
símptomes ni l’angoixa i la preocupació del pacient. 
Exclou: arrencar-se els cabells (F98.4) 

disfunció sexual no causada per trastorn o malaltia 
orgànics (F52.−) 

factors psicològics o factors del comportament 
associats a trastorns o malalties classificats en un 
altre lloc (F54) 

fer la pipa (F98.8) 
lal·lació (F80.0) 
mossegar-se les ungles (F98.8) 
papissoteig (F80.8) 
síndrome de De la Tourette (F95.2) 
trastorns de tics (en la infància i l’adolescència) 

(F95.−) 
trastorns dissociatius (F44.−) 
tricotil·lomania (F63.3) 
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F45.0 Trastorn de somatització  
Les característiques principals són símptomes físics múltiples, recurrents i 
freqüentment canviants de com a mínim dos anys de durada. La majoria dels 
pacients tenen antecedents llargs i complicats de contacte amb serveis d’atenció 
primària i especialistes, durant els quals s’han dut a terme moltes proves 
negatives i exploracions infructuoses. Els símptomes poden estar relacionats amb 
qualsevol part, sistema o aparell del cos. El curs del trastorn és crònic i fluctuant, 
i sovint s’associa a la ruptura del comportament social, interpersonal i familiar. 
Classifiqueu a trastorn somatomorf indiferenciat (F45.1) els patrons dels 
símptomes de menys impacte i de curta durada (menys de dos anys). 
trastorn de Briquet 
trastorn psicosomàtic múltiple 

Exclou: simulador [simulació conscient] (Z76.5) 

F45.1 Trastorn somatomorf indiferenciat  
Quan els trastorns somatomorfs són múltiples, canviants i persistents, però el 
quadre clínic complet i típic del trastorn de somatització no es compleix, 
considereu el diagnòstic de trastorn somatomorf indiferenciat. 

trastorn psicosomàtic indiferenciat 

F45.2 Trastorn hipocondríac  
El tret principal és una preocupació persistent per la possibilitat de tenir un o més 
trastorns físics greus i progressius. Els pacients manifesten queixes somàtiques 
persistents o preocupació persistent pel seu estat físic. Els pacients sovint 
interpreten les sensacions i aparicions normals o comunes com a anòmales i 
angoixants, i normalment centren l’atenció només en un o dos òrgans, aparells o 
sistemes del cos. La depressió i l’ansietat marcades sovint hi són presents, i 
poden justificar diagnòstics addicionals. 
dismorfofòbia (no delirant) 
hipocondria 
neurosi hipocondríaca 
nosofòbia 
trastorn dismòrfic corporal 

Exclou: deliris fixos sobre les funcions o la forma corporals 
(F22.−) 

dismorfofòbia delirant (F22.8) 
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F45.3 Disfunció autonòmica somatomorfa  
El pacient presenta els símptomes com si fossin conseqüència d’un trastorn físic 
d’un sistema, aparell o òrgan que està completament o en bona part sota 
innervació i control autonòmics, és a dir, els aparells cardiovascular, 
gastrointestinal, respiratori i urogenital. Normalment els símptomes són de dos 
tipus, i cap dels dos no indica un trastorn físic de l’òrgan, sistema o aparell 
afectats. En primer lloc, hi ha queixes basades en signes objectius d’estimulació 
del sistema nerviós autònom, com palpitacions, suor, sufocació, tremolor i 
expressió de por i angoixa davant la possibilitat d’un trastorn físic. En segon lloc, 
hi ha queixes subjectives de natura canviant o no especificada com mals i dolors 
fugaços, i sensacions de cremor, pesadesa, opressió i inflor, que el pacient 
associa a un òrgan, sistema o aparell especificats. 
astènia neurocirculatòria 
formes psicogèniques de: 
• aerofàgia 
• augment de la freqüència de la micció 
• diarrea 
• dispèpsia 
• disúria 
• flatulència 
• hiperventilació 
• pilorospasme 
• síndrome de l’intestí irritable 
• singlot 
• tos 
neurosi cardíaca 
neurosi gàstrica 
síndrome de Da Costa 

Exclou: factors psicològics i factors del comportament 
associats a trastorns o malalties classificats en un 
altre lloc (F54) 
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F45.4 Trastorn del dolor somatomorf persistent  
El símptoma predominant és un dolor persistent, greu i angoixant, que no pot ser 
del tot explicat ni per un procés fisiològic ni per un trastorn físic, i que es 
produeix associat a conflicte emocional o a problemes psicosocials prou 
significatius per a concloure que en són les principals influències causals. 
Generalment té com a conseqüència un augment marcat del suport i l’atenció 
personals o mèdics. No inclogueu aquí el dolor que suposadament és d’origen 
psicogènic i que té lloc durant el curs dels trastorns depressius o l’esquizofrènia. 
cefalàlgia psicogènica 
dorsàlgia psicogènica 
psicàlgia 
trastorn del dolor somatomorf 

Exclou: cefalàlgia tensional (G44.2) 
dolor: 
• agut (R52.0) 
• crònic (R52.2) 
• intractable (R52.1) 
• NE (R52.9) 
dorsàlgia NE (M54.9) 

F45.8 Altres trastorns somatomorfs  
Qualsevol altre trastorn de les sensacions, les funcions i el comportament, no 
causat per trastorns físics, que no està mitjançat pel sistema nerviós autònom, 
que es limita a sistemes, aparells o parts del cos especificats i que està 
estretament associat en el temps a esdeveniments o problemes estressants. 

carrisqueig de dents 
disfàgia psicogènica, incloent «globus histèric» 
dismenorrea psicogènica 
pruïja psicogènica 
torticoli psicogènic 

F45.9 Trastorn somatomorf no especificat  
trastorn psicosomàtic NE 
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  F48    Altres trastorns neuròtics 
F48.0 Neurastènia  

Aquest trastorn presenta variacions culturals considerables i se’n distingeixen 
dos tipus principals que se superposen de manera substancial. En un dels tipus, el 
tret principal és la queixa per l’augment de fatiga després d'un esforç mental, 
sovint associada a una disminució del rendiment professional o de l’eficiència 
per a dur a terme les tasques diàries. La fatiga mental típicament es descriu com 
una intrusió desagradable d’associacions o records que distreuen, dificultat de 
concentració i, generalment, pensament ineficient. En l’altre tipus, l’èmfasi recau 
en les sensacions de debilitat i esgotament corporals o físics després d’un esforç 
mínim, acompanyades d’una sensació de mals i dolors musculars i d’incapacitat 
de relaxar-se. En tots dos tipus sol haver-hi un ventall d’altres sensacions 
físiques desagradables, com mareig, cefalàlgies tensionals i sensacions 
d’inestabilitat general. També són habituals la preocupació per la disminució del 
benestar mental i corporal, la irritabilitat, l’anhedonisme i diversos graus menors 
tant de depressió com d’ansietat. Sovint el son es veu alterat en les fases inicial i 
mitjana, però també pot haver-hi hipersòmnia marcada. 
síndrome de fatiga 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la malaltia 
física prèvia. 

Exclou: astènia NE (R53) 
esgotament (Z73.0) 
malestar i fatiga (R53) 
psicoastènia (F48.8) 
síndrome de fatiga postvírica (G93.3) 

F48.1 Síndrome de despersonalització o desrealitzac ió  
Trastorn rar en què el pacient es queixa de manera espontània que la seva 
activitat mental, el seu cos i l’entorn s’han transformat qualitativament, com si es 
tornessin irreals, remots o automatitzats. Entre els diversos fenòmens de la 
síndrome, els pacients es queixen amb major freqüència de pèrdua d’emocions i 
de sensacions de separació o despreniment del seu pensament, el seu cos o el 
món real. Malgrat la natura dramàtica de l’experiència, el pacient és conscient de 
la irrealitat del canvi. El sensori és normal i la capacitat d’expressió emocional 
resta intacta. Els símptomes de despersonalització o desrealització poden 
esdevenir-se com a part d’un trastorn esquizofrènic, depressiu, fòbic o 
obsessivocompulsiu diagnosticable. En aquests casos el diagnòstic ha de ser el 
del trastorn principal. 

F48.8 Altres trastorns neuròtics especificats  
neurosi professional, incloent la rampa dels escrivents 
neurosi psicoastènica 
psicoastènia 
síncope psicogènica 
síndrome de dhat 

F48.9 Trastorn neuròtic no especificat  
neurosi NE 
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Síndromes del comportament associades a alteracions 
fisiològiques i factors físics 
(F50-F59) 

  F50    Trastorns de la conducta alimentària 
Exclou: anorèxia NE (R63.0) 

dificultats i mal manejament de l’alimentació (R63.3) 
polifàgia (R63.2) 
trastorn de la conducta alimentària en la lactància o la 

infància (F98.2) 

F50.0 Anorèxia nerviosa  
Trastorn caracteritzat per una pèrdua de pes deliberada, induïda i mantinguda pel 
pacient. Es manifesta més comunament en noies adolescents i dones joves, però 
els nois adolescents i els homes joves també poden estar-ne afectats, així com els 
infants que s’aproximen a la pubertat i dones més grans, fins a la menopausa. El 
trastorn està associat a una psicopatologia específica en la qual el temor de tenir 
un contorn corporal gras o flàccid persisteix com una idea sobrevalorada 
intrusiva, i els pacients s’imposen a ells mateixos un límit de pes baix. Sol haver-
hi subnutrició de diversa gravetat amb canvis endocrins i metabòlics secundaris i 
alteracions de la funció corporal. Els símptomes inclouen l’elecció d’una dieta 
restringida, exercici excessiu, vòmits i purgació induïts i ús d’inhibidors de la 
gana i diürètics. 
Exclou: pèrdua de gana (R63.0) 

• psicogènica (F50.8) 

F50.1 Anorèxia nerviosa atípica  
Trastorns que compleixen algunes de les característiques de l’anorèxia nerviosa 
però en els quals el quadre clínic global no justifica aquest diagnòstic. Per 
exemple, algun dels símptomes clau, com l’amenorrea o el temor pronunciat 
d'estar gras, pot estar absent en presència de pèrdua marcada de pes i 
comportament per a la reducció de pes. No feu el diagnòstic en presència de 
trastorns físics coneguts associats a la pèrdua de pes. 

F50.2 Bulímia nerviosa  
Síndrome caracteritzada per atacs de voracitat repetits i per una preocupació 
excessiva pel control del pes corporal, que porten a un patró d’afartament seguit 
de vòmits o ús de purgants. Aquest trastorn comparteix moltes característiques 
psicològiques amb l’anorèxia nerviosa, incloent una preocupació excessiva per la 
forma i el pes corporals. El fet de vomitar repetidament pot donar peu a 
alteracions dels electròlits del cos i a complicacions físiques. Sovint, però no 
sempre, hi ha antecedents previs d’un episodi anterior d’anorèxia nerviosa, en un 
interval que va des d’uns quants mesos a diversos anys. 
bulímia NE 
hiperorèxia nerviosa 
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F50.3 Bulímia nerviosa atípica  
Trastorns que compleixen algunes de les característiques de la bulímia nerviosa, 
però en els quals el quadre clínic global no justifica aquest diagnòstic. Per 
exemple, poden haver-hi atacs de voracitat recurrents i abús de purgants sense 
canvis significatius de pes, o pot haver-hi absència de la típica preocupació 
excessiva per la forma i el pes corporals. 

F50.4 Afartament associat a altres alteracions psic ològiques  
Afartament a causa d’esdeveniments de molta tensió, com dol, accidents, 
naixement de fills, etc. 

afartament psicogènic 

Exclou: obesitat (E66.−) 

F50.5 Vòmits associats a altres alteracions psicolò giques  
Vòmits repetits que tenen lloc en trastorn dissociatiu (F44.−) i trastorn 
hipocondríac (F45.2), i que no són causats només per afeccions classificades fora 
d’aquest capítol. Podeu emprar aquesta subcategoria de manera addicional per a 
O21.− (vòmits excessius en l’embaràs) quan els factors emocionals predominin 
en la causa de nàusees i vòmits recurrents en l’embaràs. 
vòmits psicogènics 

Exclou: nàusees (R11) 
vòmits NE (R11) 

F50.8 Altres trastorns de la conducta alimentària  
pèrdua de gana psicogènica 
pica en adults 

Exclou: pica en la lactància i la infància (F98.3) 

F50.9 Trastorn de la conducta alimentària no especi ficat 

  F51    Trastorns no orgànics del son 
En molts casos, l’alteració del son és un dels símptomes d’un altre trastorn, ja 
sigui mental o físic. Determineu el trastorn basant-vos en la presentació clínica i 
el curs, així com en l’estudi i les prioritats terapèutics en el moment de la 
consulta mèdica, tant si el trastorn del son en el pacient és una afecció 
independent com si és simplement una de les característiques d’un altre trastorn 
classificat en un altre lloc, ja sigui en aquest capítol o en altres. En general, si el 
trastorn del son és un dels majors símptomes i es percep com una afecció en si 
mateix, empreu aquest codi juntament amb altres diagnòstics pertinents que 
descriguin la psicopatologia i la patofisiologia implicades en el cas en concret. 
Aquesta categoria només inclou aquells trastorns del son en què les causes 
emocionals són considerades un factor primari, i que no són conseqüència de 
trastorns físics identificables classificats en un altre lloc. 
Exclou: trastorns del son (orgànics) (G47.−) 
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F51.0 Insomni no orgànic  
Afecció de quantitat i/o qualitat insatisfactòria del son, que persisteix durant un 
període de temps considerable, incloent dificultat per a adormir-se, dificultat per 
a dormir continuadament o despertament final prematur. L’insomni és un 
símptoma comú de molts trastorns mentals i físics, i l’heu de classificar aquí, a 
més de classificar-lo amb el trastorn bàsic, només si domina el quadre clínic. 
Exclou: insomni (orgànic) (G47.0) 

F51.1 Hipersòmnia no orgànica  
La hipersòmnia es defineix com l’afecció tant de somnolència i atacs de son 
excessius durant el dia (no justificats per cap acumulació de son inadequada) 
com de transició prolongada fins a l’estat de desvetllament complet després de 
despertar-se. En absència d’un factor orgànic que causi la hipersòmnia, aquesta 
afecció se sol associar a trastorns mentals. 
Exclou: hipersòmnia (orgànica) (G47.1) 

narcolèpsia (G47.4) 

F51.2 Trastorn no orgànic de l’horari de son i vigí lia  
Falta de sincronia entre l’horari de son i vigília de l’individu i l’horari de son i 
vigília desitjat per al seu entorn, que deriva en una queixa d’insomni o 
d’hipersòmnia. 

inversió psicogènica de: 
• ritme circadiari 
• ritme del son 
• ritme nictohemeral 

  
 

Exclou: trastorns de l’horari de son i vigília (orgànics) (G47.2) 

F51.3 Deambulació nocturna [somnambulisme]  
Estat d'alteració de la consciència en què els fenòmens del son i el desvetllament 
es combinen. Durant un episodi de deambulació nocturna l’individu s’aixeca del 
llit, habitualment durant el primer terç del son nocturn, i es passeja, i mostra 
nivells baixos de consciència, reactivitat i habilitat motora. Un cop es desperta, 
normalment no recorda el que ha passat. 

F51.4 Terrors del son [terrors nocturns]  
Episodis nocturns de terror i pànic extrems associats a vocalització intensa, 
motilitat i nivells elevats de secreció autonòmica. L’individu s’asseu o s’aixeca, 
normalment durant el primer terç del son nocturn, amb un crit de pànic. Força 
sovint l’afectat corre cap a la porta com si volgués fugir, encara que molt poques 
vegades marxa de l'habitació. El record dels fets, si és que es recorden, és molt 
limitat (generalment d’una o dues imatges mentals fragmentades). 

F51.5 Malsons  
Experiències oníriques plenes d’ansietat i por. Hi ha un record molt detallat del 
contingut del somni. El somni és molt vívid i normalment inclou temes que 
impliquen amenaces per a la supervivència, la seguretat o l’autoestima. Força 
sovint hi ha recurrència dels temes dels malsons espantosos o de temes similars. 
Durant un episodi típic hi ha cert grau de secreció autonòmica però no hi ha 
vocalització o motilitat corporal apreciables. Un cop es desperta, l’individu es 
posa en alerta i s'orienta ràpidament. 
trastorn d’ansietat per somnis 

F51.8 Altres trastorns no orgànics del son  
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F51.9 Trastorn no orgànic del son no especificat  
trastorn emocional del son NE 

  F52    Disfunció sexual no causada per trastorn o malalt ia 
orgànics 
La disfunció sexual engloba les diverses formes en què un individu és incapaç de 
participar en una relació sexual tal com voldria. La resposta sexual és un procés 
psicosomàtic, i tant els processos psicològics com els somàtics solen estar 
implicats en la causa de la disfunció sexual. 
Exclou: síndrome de dhat (F48.8) 

F52.0 Falta o pèrdua de desig sexual  
La pèrdua de desig sexual és el problema principal i no és secundari a altres 
dificultats sexuals, com fallida erèctil o disparèunia. 

frigidesa 
trastorn per desig sexual hipoactiu 

F52.1 Aversió al sexe i falta de gaudi sexual  
Tant si la idea d'interacció sexual produeix prou por o ansietat com per a evitar 
l’activitat sexual (aversió al sexe) com si la resposta sexual té lloc normalment i 
s’experimenta l’orgasme però hi ha una falta de plaer adequat (falta de gaudi 
sexual). 

anhedonisme (sexual) 

F52.2 Fallida de la resposta genital  
El problema principal en els homes és la disfunció erèctil (dificultat per a 
desenvolupar o mantenir una erecció adequada per a un coit satisfactori). En les 
dones, el problema principal és la sequedat vaginal o la falta de lubricació. 
impotència psicogènica 
trastorn de l’erecció masculina 
trastorn de l’excitació sexual femenina 

Exclou: impotència d’origen orgànic (N48.4) 

F52.3 Disfunció orgàstica  
Orgasme que no es produeix o que arriba amb un retard marcat. 

anorgàsmia psicogènica 
orgasme inhibit (masculí) (femení) 

F52.4 Ejaculació precoç  
Incapacitat de controlar prou l’ejaculació de manera que tots dos companys 
gaudeixin de la relació sexual. 

F52.5 Vaginisme no orgànic  
Espasme dels músculs del sòl pelvià que envolten la vagina, que causa oclusió de 
l’obertura vaginal. L’entrada del penis és impossible o dolorosa. 
vaginisme psicogènic 

Exclou: vaginisme (orgànic) (N94.2) 
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F52.6 Disparèunia no orgànica  
Disparèunia (o dolor durant el coit) que té lloc tant en homes com en dones. 
Sovint es pot atribuir a una patologia local i aleshores s’ha de classificar de 
manera adequada al codi de l’afecció patològica. Empreu aquesta categoria 
només en cas que no hi hagi una disfunció sexual no orgànica primària (p. ex. 
vaginisme o sequedat vaginal). 
disparèunia psicogènica 

Exclou: disparèunia (orgànica) (N94.1) 

F52.7 Impuls sexual excessiu  
nimfomania 
satiriasi 

F52.8 Altres disfuncions sexuals no causades per tr astorn o 
malaltia orgànics  

F52.9 Disfunció sexual no especificada no causada p er trastorn o 
malaltia orgànics  

  F53    Trastorns mentals i trastorns del comportament 
associats al puerperi no classificats a cap altre l loc 
Aquesta categoria inclou només els trastorns mentals associats al puerperi (a 
partir de sis setmanes després del part) que no compleixen els criteris per als 
trastorns classificats en algun altre codi d’aquest capítol, tant perquè no es 
disposa de prou informació com perquè es considera que els trets clínics 
addicionals especials que hi són presents fan que la classificació en un altre codi 
sigui inadequada. 

F53.0 Trastorns mentals i trastorns del comportamen t lleus 
associats al puerperi no classificats a cap altre l loc  
depressió: 
• postnatal NE 
• postpart NE 

F53.1 Trastorns mentals i trastorns del comportamen t greus 
associats al puerperi no classificats a cap altre l loc  
psicosi puerperal NE 

F53.8 Altres trastorns mentals i trastorns del comp ortament 
associats al puerperi no classificats a cap altre l loc  

F53.9 Trastorn mental puerperal no especificat  
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  F54    Factors psicològics i factors del comportament 
associats a trastorns o malalties classificats en u n altre 
lloc 
Empreu aquesta categoria per a enregistrar la presència d’influències 
psicològiques o influències del comportament que es cregui que puguin haver 
tingut un paper important en l'etiologia de trastorns físics que es poden 
classificar en altres capítols. Les alteracions mentals resultants solen ser lleus i 
sovint prolongades (com la preocupació, el conflicte emocional, l’aprensió), i no 
justifiquen l’ús de cap de les categories d’aquest capítol. 
factors psicològics que alteren afeccions físiques 
Alguns exemples de l’ús d’aquesta categoria són: 
• asma F54 i J45.− 
• colitis mucosa F54 i K58.− 
• colitis ulcerosa F54 i K51.− 
• dermatitis F54 i L23-L25 
• úlcera gàstrica F54 i K25.− 
• urticària F54 i L50.− 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar el trastorn 
físic associat. 

Exclou: cefalàlgia de tipus tensional (G44.2) 

  F55    Abús de substàncies que no produeixen dependència  
Un àmplia varietat de medicaments i remeis tradicionals poden estar-hi 
implicats, però concretament els grups més importants són: (a) psicòtrops que no 
produeixen dependència, com els antidepressius, (b) laxants i (c) analgèsics que 
poden comprar-se sense recepta mèdica, com l'aspirina i el paracetamol. 
El consum persistent d’aquestes substàncies sovint implica contactes 
innecessaris amb professionals mèdics o equips de suport, i sovint va 
acompanyat dels efectes físics nocius de les substàncies. Els intents de dissuadir 
del consum de la substància o de prohibir-la solen trobar resistència; per als 
laxants i els analgèsics el cas es produeix malgrat els avisos (o fins i tot el 
desenvolupament) de danys físics com disfunció renal o alteracions 
electrolítiques. Encara que normalment és evident que el pacient té una 
motivació forta per a prendre la substància, els símptomes de dependència o 
abstinència no es desenvolupen com en els casos de les substàncies psicoactives 
especificades a F10-F19. 
abús de: 
• antiàcids 
• esteroides o hormones 
• herbes o remeis tradicionals 
• vitamines 
habituació als laxants 

Exclou: abús de substàncies psicoactives (F10-F19) 
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  F59    Síndromes de comportament no especificades 
associades a alteracions fisiològiques i factors fí sics 
disfunció fisiològica psicogènica NE 

Trastorns de la personalitat i el comportament en 
l’adult 
(F60-F69) 

Aquesta secció inclou un ventall d’afeccions i patrons de comportament de rellevància clínica 
que tendeixen a ser persistents i que sembla que són l’expressió de l’estil de vida característic 
de l’individu i del mode de relacionar-se amb els altres. Alguns d’aquests patrons de 
comportament i afeccions sorgeixen precoçment en el curs de desenvolupament individual, 
com a resultat tant de factors constitucionals com d’experiències socials, mentre que altres 
factors s'adquireixen més endavant. Els trastorns de la personalitat especificats (F60.−), mixtos 
i altres tipus de trastorns de la personalitat (F61.−), i els canvis de personalitat duradors 
(F62.−) són patrons de comportament fortament arrelats i duradors, i es manifesten com a 
respostes inflexibles a un ampli ventall de situacions personals i socials. Representen 
desviacions extremes o significatives de la manera en què un individu estàndard d’una cultura 
determinada percep les coses, pensa, sent i, en particular, es relaciona amb els altres. Aquests 
patrons de comportament tendeixen a ser estables i engloben múltiples dominis del 
comportament i el funcionament psicològic. Freqüentment, però no sempre, s’associen a 
diversos graus de sofriment subjectiu i a problemes de comportament social. 

  F60    Trastorns de la personalitat especificats 
Alteracions greus de la personalitat i les tendències de comportament de 
l’individu; no són conseqüència directa de malaltia, dany o algun altre insult o 
traumatisme encefàlic, ni de cap trastorn psiquiàtric; normalment afecten 
diverses àrees de la personalitat; quasi sempre s’associen a destret personal i 
aïllament social considerables, i generalment es manifesten des de la infància o 
l’adolescència i segueixen en la vida adulta. 
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F60.0 Trastorn paranoide de la personalitat  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per una sensibilitat excessiva pels 
contratemps; incapacitat de perdonar les ofenses; sospites i tendència a 
distorsionar experiències pel fet de malinterpretar les accions neutrals o 
amistoses dels altres i considerar-les hostils o despectives; sospites recurrents, 
sense justificació, pel que fa a la fidelitat sexual de la parella o company sexual i 
un sentit combatiu i tenaç dels drets personals. Pot haver-hi presumpció 
excessiva, i sovint hi ha autoreferència excessiva. 
personalitat (trastorn): 
• fanàtica 
• paranoide 
• paranoide expansiva 
• paranoide sensitiva 
• querulant 

Exclou: esquizofrènia paranoide (F20.0) 
estat paranoide (F22.0) 
paranoia (F22.0) 
paranoia querulant (F22.8) 
psicosi paranoide (F22.0) 

F60.1 Trastorn esquizoide de la personalitat  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per la retirada de contacte afectiu, social i 
d’altres tipus amb preferència per la fantasia, les activitats solitàries i la 
introspecció. Hi ha una capacitat limitada per a expressar sentiments i 
experimentar plaer. 
Exclou: esquizofrènia (F20.−) 

síndrome d’Asperger (F84.5) 
trastorn delirant (F22.0) 
trastorn esquizoide de la infància (F84.5) 
trastorn esquizotípic (F21) 
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F60.2 Trastorn dissocial de la personalitat  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per menyspreu per les obligacions socials 
i indiferència total pels sentiments dels altres. Hi ha gran disparitat entre el 
comportament i les normes socials que prevalen. El comportament no es 
modifica fàcilment amb una experiència adversa, incloent el càstig. Hi ha poca 
tolerància a la frustració i tendència a l’agressió, incloent la violència; hi ha una 
tendència a culpar els altres o a oferir racionalitzacions plausibles pel 
comportament que porta el pacient a enfrontar-se amb la societat. 
personalitat (trastorn): 
• amoral 
• antisocial 
• asocial 
• psicopàtica 
• sociopàtica 

Exclou: trastorns de conducta (F91.−) 
trastorn de la personalitat inestable emocionalment 

(F60.3) 

F60.3 Trastorn de la personalitat inestable emocion alment  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per una tendència definida a actuar de 
manera impulsiva i sense pensar en les conseqüències; l’estat d’ànim és 
impredictible i capritxós. Hi ha incapacitat de controlar els rampells emocionals i 
els esclats de comportament. Es tendeix a un comportament baralladís i als 
conflictes amb els altres, especialment quan es frustren o se censuren els actes 
impulsius. Se’n poden distingir dos tipus: el tipus impulsiu, caracteritzat sobretot 
per inestabilitat emocional i falta de control dels impulsos, i el tipus límit, 
caracteritzat, a més, per alteracions de la imatge personal, d’objectius i de 
preferències internes, per sentiments crònics de buidor, per relacions 
interpersonals inestables i intenses, i per una tendència al comportament 
autodestructiu, incloent gestos i intents de suïcidi. 
personalitat (trastorn): 
• agressiva 
• explosiva 
• límit 

Exclou: trastorn dissocial de la personalitat (F60.2) 

F60.4 Trastorn histriònic de la personalitat  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per afectivitat superficial i làbil, 
dramatització personal, teatralitat, expressió exagerada de les emocions, 
suggestibilitat, egocentrisme, autoindulgència, falta de consideració pels altres, 
facilitat per a sentir-se ferit i cerca continuada d’apreciació, excitació i atenció. 

personalitat (trastorn): 
• histèrica 
• psicoinfantil 
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F60.5 Trastorn anancàstic de la personalitat  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per sentiments de dubte, perfeccionisme, 
consciència excessiva, preocupació i cura pels detalls, tossuderia, precaució i 
rigidesa. Pot haver-hi pensaments insistents i molestos o impulsos que no 
assoleixen la gravetat d’un trastorn obsessivocompulsiu. 
personalitat (trastorn): 
• compulsiva 
• obsessiva 
• obsessivocompulsiva 

Exclou: trastorn obsessivocompulsiu (F42.−) 

F60.6 Trastorn ansiós de la personalitat [per evita ció]  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per sentiments de tensió i aprensió, 
inseguretat i inferioritat. Hi ha anhel continu d’agradar i ser acceptat, 
hipersensivitat al rebuig i a la crítica amb lligams personals restringits, i 
tendència a evitar determinades activitats per culpa de l’exageració dels perills o 
riscos potencials de les situacions del dia a dia. 

F60.7 Trastorn de la personalitat per dependència  
Trastorn de la personalitat caracteritzat per confiança passiva generalitzada en 
altra gent per a prendre decisions grans i petites a la vida, gran por de l’abandó, 
sentiments d’impotència i incompetència, conformitat passiva amb els desitjos 
de les persones més grans i d’altra gent, i resposta dèbil a les demandes de la 
vida diària. La falta de vigor pot mostrar-se als camps intel·lectual i emocional; 
sovint hi ha una tendència a traslladar la responsabilitat als altres. 
personalitat (trastorn): 
• astènica 
• derrotista 
• inadequada 
• passiva 

F60.8 Altres trastorns de la personalitat especific ats  
personalitat (trastorn): 
• excèntrica 
• immadura 
• inestable 
• narcisista 
• passivoagressiva 
• psiconeuròtica 

F60.9 Trastorn de la personalitat no especificat  
neurosi de caràcter NE 
personalitat patològica NE 
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  F61    Trastorns de la personalitat mixtos i altres tras torns de 
la personalitat 
Aquesta categoria està destinada a trastorns de la personalitat que normalment 
són problemàtics però que no mostren el patró específic de símptomes que 
caracteritza els trastorns descrits a F60.−. Com a conseqüència d’això, solen ser 
més difícils de diagnosticar que els trastorns d’F60.−. 
Alguns exemples inclouen: 

• canvis de personalitat problemàtics, no classificables a F60.− o F62.−, i 
considerats secundaris a un diagnòstic principal d’un trastorn afectiu o 
d’ansietat coexistent 

• trastorns de la personalitat mixtos amb característiques de diversos trastorns 
d’F60.− però sense un grup predominant de símptomes que permeti un 
diagnòstic més específic 

Exclou: trets de la personalitat accentuats (Z73.1) 

  F62    Canvis de personalitat duradors no atribuïbles a dany i 
malaltia encefàlics 
Trastorns de la personalitat i el comportament en l’adult que s’han desenvolupat 
en persones sense trastorn previ de la personalitat consecutiu a exposició a estrès 
catastròfic o a estrès prolongat excessiu, o consecutiu a una malaltia psiquiàtrica 
greu. Feu aquests diagnòstics només si hi ha evidència d’un canvi de la 
personalitat definit i durador en el patró de percepció, relació o pensament d’una 
persona sobre ella mateixa i sobre l’entorn. El canvi de la personalitat ha de ser 
significatiu i ha d’estar associat a comportament inflexible i de mala adaptació 
no present abans de l’experiència patogènica. El canvi no ha de ser una 
manifestació directa d’un altre trastorn mental o un símptoma residual de cap 
trastorn mental anterior. 
Exclou: trastorn de la personalitat i el comportament provocat 

per malaltia, lesió i disfunció encefàliques (F07.−) 

 



 

344   

F62.0 Canvi de la personalitat durador després d’un a experiència 
catastròfica  
Canvi de la personalitat durador, present com a mínim durant dos anys, 
consecutiu a estrès catastròfic. L’estrès ha de ser tan extrem que no calgui 
considerar la vulnerabilitat personal per a explicar l’efecte profund que causa en 
la personalitat. Aquest trastorn està caracteritzat per una actitud hostil i recelosa 
davant el món, retraïment social, sentiments de buidor o desesperança, sentiment 
crònic d'«estar al límit» com si hi hagués una amenaça constant, i distanciament. 
El trastorn d’estrès posttraumàtic (F43.1) pot precedir aquest tipus de canvi de la 
personalitat. 
canvi de la personalitat després de: 
• captivitat prolongada amb possibilitat de ser assassinat de 

manera imminent 
• catàstrofes 
• experiències en camp de concentració 
•  exposició prolongada a situacions que amenacen la vida, com 

ser una víctima del terrorisme 
• tortura 

Exclou: trastorn per estrès posttraumàtic (F43.1) 

 

F62.1 Canvi de la personalitat durador després d’un a malaltia 
psiquiàtrica  
Canvi de la personalitat, de com a mínim dos anys de durada, atribuïble a 
l’experiència traumàtica de patir una malaltia psiquiàtrica greu. El canvi no pot 
explicar-se per un trastorn de la personalitat previ i cal diferenciar-lo de 
l’esquizofrènia residual i altres estats de recuperació incompleta d’un trastorn 
mental previ. Aquest trastorn està caracteritzat per una dependència dels altres 
excessiva i una actitud exigent amb els altres; convicció de ser canviat o 
estigmatitzat per la malaltia, que porta a la incapacitat de formar i mantenir 
relacions personals estretes i amb confiança, i a l'aïllament social; passivitat, 
disminució dels interessos i de la implicació en activitats d'oci; queixes 
persistents d’estar malalt, que poden estar associades a preocupacions 
hipocondríaques i comportament malaltís; estat d’ànim disfòric o làbil, no causat 
per la presència d’un trastorn mental actual o previ amb símptomes afectius 
residuals, i problemes de llarga durada en el funcionament social i professional. 

F62.8 Altres canvis de la personalitat duradors  
síndrome de la personalitat per dolor crònic 

F62.9 Canvi de la personalitat durador no especific at 
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  F63    Trastorns dels hàbits i del control dels impulsos  
Aquesta categoria inclou determinats trastorns del comportament que no són 
classificables en altres categories. Es caracteritzen per la repetició d’actes que no 
tenen una motivació racional clara, que no es poden controlar, i que generalment 
perjudiquen tant els interessos del pacient com els dels altres. El pacient declara 
que el comportament està associat a impulsos d’actuar. La causa dels trastorns no 
s’entén i s’agrupen junts per les grans semblances descriptives, però no perquè se 
sàpiga que comparteixen cap altra característica important. 
Exclou: consum excessiu habitual d’alcohol o altres 

substàncies psicoactives (F10-F19) 
trastorns dels hàbits i del control dels impulsos que 

afecten el comportament sexual (F65.−) 

F63.0 Ludopatia  
Aquest trastorn consisteix en episodis freqüents i repetitius de joc que dominen 
la vida del pacient en detriment dels valors i compromisos socials, professionals, 
materials i familiars. 

joc patològic 

Exclou: joc en trastorn dissocial de la personalitat (F60.2) 
joc excessiu en pacients maníacs (F30.−) 
jocs i apostes NE (Z72.6) 

F63.1 Piromania [provocació d’incendi patològica]  
Trastorn caracteritzat per múltiples accions o intents de calar foc a propietats o 
altres objectes, sense motiu aparent, i per una preocupació persistent pels temes 
relacionats amb el foc i la crema. El comportament sovint s’associa a sensacions 
d’augment de la tensió abans de l’acció, i a una excitació intensa immediatament 
després. 
Exclou: piromania (per) (en): 

• adult amb trastorn dissocial de la personalitat (F60.2) 
• com a motiu d'observació per trastorn mental sospitat 

(Z03.2) 
• esquizofrènia (F20.−) 
• intoxicació per alcohol o substància psicoactiva 

(F10-F19 amb el quart caràcter comú .0) 
• trastorns de conducta (F91.−) 
• trastorns orgànics de la personalitat (F00-F09) 

F63.2 Cleptomania [robatori patològic]  
Trastorn caracteritzat pel fracàs repetit de resistir-se a impulsos de robar objectes 
que no s’adquireixen per a ús personal o benefici econòmic. En comptes d’això, 
els objectes es poden llençar o tresorejar. Aquest comportament normalment va 
acompanyat d’un augment de la sensació de tensió abans de l’acció i d’una 
sensació de satisfacció durant i immediatament després de l’acció. 
Exclou: furt en botigues com a motiu d'observació per trastorn 

mental sospitat (Z03.2) 
trastorns orgànics de la personalitat (F00-F09) 
trastorn depressiu amb robatori (F31-F33) 
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F63.3 Tricotil·lomania  
Trastorn caracteritzat per una pèrdua notable de cabells a causa del fracàs 
recurrent de resistir els impulsos d’arrencar-se’ls. L’arrencada de cabells 
normalment va precedida per una tensió creixent i és seguida per una sensació 
d’alleujament o gratificació. No feu aquest diagnòstic si hi ha una inflamació de 
la pell preexistent, o si l’arrencada de cabells es produeix com a resposta d'un 
deliri o d'una al·lucinació. 
Exclou: trastorn de moviment estereotipat amb arrencada de 

cabells (F98.4) 

F63.8 Altres trastorns dels hàbits i del control de ls impulsos  
Altres tipus de comportament desadaptatiu repetit de manera persistent que no 
són secundaris a síndrome psiquiàtrica reconeguda, i en els quals el pacient 
sembla que fracassa repetidament a controlar els impulsos de dur a terme el 
comportament. Hi ha un període prodròmic de tensió amb una sensació 
d’alliberament a l’hora de l’acció. 
trastorn explosiu intermitent 

F63.9 Trastorns no especificats dels hàbits i del c ontrol dels 
impulsos  

  F64    Trastorns d’identitat de gènere 
F64.0 Transsexualitat  

Desig de viure i ser acceptat com a membre del sexe oposat, normalment 
acompanyat d’una sensació d’inadaptació o de malestar amb el sexe anatòmic 
propi, i del desig d'operar-se i tractar-se amb hormones per a fer el cos propi tan 
congruent com sigui possible amb el sexe preferit. 

F64.1 Transvestisme de doble identitat  
Fet de portar roba del sexe oposat com a part de l’existència de l'individu per a 
gaudir l'experiència temporal de pertànyer al sexe oposat, però sense desig de 
canvi permanent de sexe o de canvi de sexe quirúrgic, i sense excitació sexual 
que acompanyi el transvestisme. 

trastorn d’identitat de gènere en adolescents o adults, tipus no 
transsexual 

Exclou: transvestisme fetitxista (F65.1) 

F64.2 Trastorn d’identitat de gènere de la infància  
Trastorn, normalment manifestat per primera vegada durant la primera infància (i 
sempre força abans de la pubertat), caracteritzat per una angoixa persistent i 
intensa sobre el sexe assignat, juntament amb un desig de ser del sexe oposat (o 
insistència que ja se n’és). Hi ha una preocupació persistent per la roba i les 
activitats del sexe oposat i repudiació del sexe propi de l'individu. El diagnòstic 
requereix una alteració profunda de la identitat de gènere normal; amb un 
comportament més aviat masculí per part de nenes o un comportament més aviat 
femení per part de nens no n’hi ha prou. Els trastorns d’identitat de gènere en 
individus que han arribat a la pubertat o que hi estan arribant no s’han de 
classificar aquí, sinó a F66.−. 
Exclou: orientació sexual egodistònica (F66.1) 

trastorn de maduració sexual (F66.0) 

F64.8 Altres trastorns d’identitat de gènere  
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F64.9 Trastorn d’identitat de gènere no especificat  
trastorn de rol de gènere NE 

  F65    Trastorns de preferència sexual 
Inclou: parafílies 

F65.0 Fetitxisme  
Dependència d’algun objecte com a estímul per a l’excitació i la gratificació 
sexuals. Molts fetitxes són extensions del cos humà, com peces de roba o calçat. 
Altres exemples comuns es caracteritzen per alguna textura concreta, com goma, 
plàstic o pell. La importància dels fetitxes varia segons l’individu. En alguns 
casos simplement serveixen per a augmentar l’excitació sexual aconseguida de 
formes ordinàries (p. ex. fer que el company porti una determinada peça de 
roba). 

F65.1 Transvestisme fetitxista  
Fet de portar roba del sexe oposat principalment per a aconseguir excitació 
sexual i recrear l’aparença d’una persona del sexe oposat. El transvestisme 
fetitxista es diferencia del transvestisme transsexual per la seva clara associació 
amb l’excitació sexual i el fort desig de treure’s la roba un cop s’ha experimentat 
l’orgasme i l’excitació sexual decreix. Pot produir-se com a fase prèvia en el 
desenvolupament de la transsexualitat. 
fetitxisme transvestista 

F65.2 Exhibicionisme  
Tendència recurrent o persistent a exposar els òrgans genitals a desconeguts 
(normalment del sexe oposat) o a gent en llocs públics, sense invitació o intent 
de contacte més proper. Normalment, però no de manera invariable, hi ha 
excitació sexual en el moment de l’exposició i l’acció sovint va seguida de 
masturbació. 

F65.3 Escopofília (voyeurisme)  
Tendència recurrent o persistent a mirar gent ocupada en un comportament 
sexual o íntim, com el fet de despullar-se. Es porta a terme sense que la gent 
observada se n’adoni, i habitualment condueix a excitació sexual i masturbació. 

F65.4 Pedofília  
Preferència sexual per infants, nens o nenes o tots dos, habitualment en edat 
prepuberal o puberal primària. 

F65.5 Sadomasoquisme  
Preferència sexual per l’activitat que implica inflicció de dolor o humiliació, o 
esclavitud. Si l’individu prefereix ser el receptor d’aquesta estimulació 
s’anomena masoquisme; si prefereix ser-ne el proveïdor, sadisme. Sovint 
l’individu obté excitació sexual tant de les activitats sàdiques com de les 
masoquistes. 
masoquisme 
sadisme 

F65.6 Trastorns múltiples de preferència sexual  
De vegades una persona té més d'una preferència sexual anòmala i no n’hi ha cap 
que predomini. La combinació més comuna és fetitxisme, transvestisme i 
sadomasoquisme. 
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F65.8 Altres trastorns de preferència sexual  
Ventall d’altres patrons de preferència i activitat sexual, incloent el fet de fer 
trucades obscenes, el fet de refregar-se amb gent per a estimulació sexual en 
llocs públics molt plens, activitat sexual amb animals i ús d’estrangulació o 
anòxia per a intensificar l’excitació sexual. 

fricofília 
necrofília 

F65.9 Trastorn de preferència sexual no especificat  
desviació sexual NE 

  F66    Trastorns psicològics i trastorns del comportamen t 
associats a desenvolupament i orientació sexuals 
Nota: L’orientació sexual en si mateixa no es considera un 

trastorn. 

F66.0 Trastorn de maduració sexual  
El pacient pateix incertesa sobre la seva identitat de gènere o sobre la seva 
orientació sexual, fet que li provoca ansietat o depressió. Aquest trastorn 
s’esdevé sobretot en adolescents que no estan segurs de si tenen una orientació 
homosexual, heterosexual o bisexual, o en individus que, després d’un període 
d’orientació sexual aparentment estable (sovint després d’una llarga relació), 
descobreixen que la seva orientació sexual està canviant. 

F66.1 Orientació sexual egodistònica  
L’individu no dubta sobre la seva identitat de gènere ni sobre la seva preferència 
sexual (heterosexual, homosexual, bisexual o prepuberal), però voldria tenir-ne 
unes altres a causa de trastorns psicològics i trastorns del comportaments 
associats, i potser busca tractament per a canviar-les. 

F66.2 Trastorn de relació sexual  
La identitat de gènere o l'orientació sexual (heterosexual, homosexual o bisexual) 
són responsables de dificultats a l’hora de formar o mantenir una relació amb un 
company sexual. 

F66.8 Altres trastorns de desenvolupament psicosexu al 
F66.9 Trastorn no especificat de desenvolupament ps icosexual  

  F68    Altres trastorns de la personalitat i el comporta ment en 
l’adult 

F68.0 Elaboració de símptomes físics per motius psi cològics  
Símptomes físics originàriament causats per malaltia, discapacitat o trastorn físic 
confirmats amb què són compatibles, que s’exageren o es prolonguen per l’estat 
psicològic del pacient. Habitualment el pacient està angoixat pel dolor o la 
discapacitat, i sovint es preocupa, potser de manera justificada, per la possibilitat 
de discapacitat o dolor prolongats o progressius. 
neurosi de compensació 
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F68.1 Producció o fingiment intencionats de símptom es o 
discapacitats, tant físics com psicològics [trastor n factici]  
El pacient fingeix símptomes repetidament sense cap motiu obvi i fins i tot pot 
autoinfligir-se danys per tal de produir símptomes o signes. La motivació no és 
clara i és suposadament interna, amb l’objectiu d’adoptar el paper de malalt. 
Aquest trastorn sovint es combina amb trastorns marcats de la personalitat i de 
les relacions. 
pacient peregrinador 
síndrome d’addicció a l’hospital 
síndrome de Münchhausen 

Exclou: dermatitis factícia (L98.1) 
persona que fingeix una malaltia (amb motivació 

òbvia) (Z76.5) 

F68.8 Altres trastorns especificats de la personali tat i el 
comportament en l’adult  
trastorn de caràcter NE 
trastorn de relació NE 

  F69    Trastorn no especificat de la personalitat i el 
comportament en l’adult 

Retard mental 
(F70-F79) 

Afecció consistent en un desenvolupament mental aturat o incomplet, que es caracteritza 
essencialment per la deterioració de les habilitats que es manifesten durant el període de 
desenvolupament i que contribueixen al nivell global d'intel·ligència, és a dir, les capacitats 
cognitiva, de llenguatge, motora i social. El retard pot esdevenir-se amb alguna altra afecció 
mental o física, o sense. 
Els graus de retard mental es calculen de manera convencional amb tests d’intel·ligència 
estandarditzats. Es poden complementar amb escales que valoren l’adaptació social en un 
entorn concret. Aquestes mesures proporcionen una estimació aproximada del grau de retard 
mental. El diagnòstic també dependrà de l’avaluació global del funcionament intel·lectual per 
part d'un professional especialitzat en diagnosi. 
La capacitat intel·lectual i l'adaptació social poden variar amb el temps i es poden millorar, 
encara que no gaire, amb entrenament i rehabilitació. El diagnòstic s’ha de basar en els nivells 
actuals de funcionament. 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories F70-F79 per a 
identificar l’abast de la deterioració del comportament: 

.0 Amb indicació de deterioració del comportament mínima o nul·la 
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.1 Deterioració del comportament significativa que requereix atenció o 
tractament 

.8 Altres deterioracions del comportament 

.9 Sense menció de deterioració del comportament 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar les afeccions associades 
com autisme, altres trastorns del desenvolupament, epilèpsia, trastorns de 
conducta o discapacitat física greu. 

  F70    Retard mental lleu 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 
QI aproximat entre 50 i 69 (en adults, edat mental de 9 a menys de 12 anys). És 
probable que es tradueixi en diverses dificultats d’aprenentatge a l’escola. Molts 
adults podran fer i mantenir bones relacions socials i contribuir a la societat. 
Inclou: debilitat mental 

subnormalitat mental lleu 

  F71    Retard mental moderat 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 
QI aproximat entre 35 i 49 (en adults, edat mental de 6 a menys de 9 anys). És 
probable que es tradueixi en retards de desenvolupament marcats en la infància 
però la majoria pot aprendre a desenvolupar cert grau d’independència en 
l’autocura i adquirir unes habilitats comunicatives i acadèmiques adequades. Els 
adults necessitaran diversos graus de suport per a viure i treballar a la comunitat. 
Inclou: subnormalitat mental moderada 

  F72    Retard mental greu 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 
QI aproximat entre 20 i 34 (en adults, edat mental de 3 a menys de 6 anys). És 
probable que es tradueixi en necessitat continuada de suport. 
Inclou: subnormalitat mental greu 

  F73    Retard mental profund 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 
QI inferior a 20 (en adults, edat mental per sota de 3 anys). Es tradueix en una 
limitació greu en l’autocura, la continència, la comunicació i la mobilitat. 
Inclou: subnormalitat mental profunda 

  F78    Altres retards mentals 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 
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  F79    Retard mental no especificat 
[Vegeu les subdivisions abans del codi F70.] 

Inclou: deficiència mental NE 
subnormalitat mental NE 

Trastorns de desenvolupament psicològic 
(F80-F89) 

Els trastorns inclosos en aquesta secció tenen en comú: (a) inici en la lactància o en la infància 
de manera invariable; (b) deterioració o retard en el desenvolupament de les funcions 
estretament relacionades amb la maduració biològica del sistema nerviós central, i (c) un curs 
constant, sense remissions ni recurrències. En la majoria dels casos, les funcions afectades 
inclouen el llenguatge, les habilitats visuoespacials i la coordinació motora. Normalment, el 
retard o la deterioració hi és present abans del moment en què es pot detectar de manera fiable 
i disminueix progressivament a mesura que l’infant creix, encara que sovint queda algun 
dèficit més lleu durant la vida adulta. 

  F80    Trastorns especificats del desenvolupament de la parla 
i el llenguatge 
Trastorns en què els patrons normals de l’adquisició del llenguatge es veuen 
alterats des de les primeres etapes del desenvolupament. Les afeccions no es 
poden atribuir de manera directa a anomalies neurològiques, anomalies del 
mecanisme de la parla, deterioracions sensorials, retard mental o factors 
ambientals. Els trastorns especificats del desenvolupament de la parla i el 
llenguatge sovint són seguits per problemes associats, com dificultats en la 
lectura i l’ortografia, anomalies en les relacions interpersonals i trastorns 
emocionals i del comportament. 
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F80.0 Trastorn especificat d’articulació de la parl a 
Trastorn especificat del desenvolupament en què l'ús dels sons de la parla per 
part d’un infant està per sota el nivell adequat a la seva edat mental, però en el 
qual hi ha un nivell normal d’habilitats lingüístiques. 

dislàlia 
lal·lació 
trastorn del desenvolupament de l’articulació de la parla 
trastorn del desenvolupament fonològic 
trastorn funcional de l’articulació de la parla 

Exclou: deterioració de l’articulació de la parla (provocada 
per): 

 • afàsia NE (R47.0) 
• amb trastorn del desenvolupament del llenguatge: 

• apràxia (R48.2) 
• expressió (F80.1) 
• hipoacúsia (H90-H91) 
• recepció (F80.2) 
• retard mental (F70-F79) 

F80.1 Trastorn de l’expressió del llenguatge  
Trastorn especificat del desenvolupament en què la capacitat de l’infant per a 
usar llenguatge d'expressió oral està marcadament per sota el nivell adequat a la 
seva edat mental, però en el qual la comprensió del llenguatge es troba dins dels 
límits normals. Poden haver-hi anomalies en l’articulació o no. 
disfàsia o afàsia de desenvolupament, tipus expressiu 

Exclou: afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffner] 
(F80.3) 

disfàsia i afàsia: 
• desenvolupament, tipus receptiu (F80.2) 
• NE (R47.0) 
mutisme voluntari (F94.0) 
retard mental (F70-F79) 
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.−) 
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F80.2 Trastorn de la recepció del llenguatge  
Trastorn especificat del desenvolupament en què la comprensió del llenguatge 
per part de l’infant està per sota el nivell adequat a la seva edat mental. 
Pràcticament en tots els casos el llenguatge expressiu també es veurà afectat de 
manera marcada, i les anomalies en la producció del so de les paraules són 
comunes. 
afàsia de desenvolupament de Wernicke 
disfàsia o afàsia de desenvolupament, tipus receptiu 
impercepció auditiva congènita 
sordesa de paraules 

Exclou: afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffner] 
(F80.3) 

autisme (F84.0-F84.1) 
disfàsia i afàsia: 
• desenvolupament, tipus expressiu (F80.1) 
• NE (R47.0) 
mutisme voluntari (F94.0) 
retard en el llenguatge a causa de sordesa (H90-H91) 
retard mental (F70-F79) 

F80.3 Afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffn er]  
Trastorn en què l’infant, després d’haver seguit prèviament un progrés normal de 
desenvolupament del llenguatge, perd les habilitats tant receptives com 
expressives del llenguatge però manté la intel·ligència general; l’inici del trastorn 
va acompanyat d’anomalies paroxismals en l’EEG, i en la majoria dels casos 
també d’atacs epilèptics. Normalment l’inici té lloc entre els 3 i els 7 anys, i les 
habilitats es perden en dies o setmanes. L’associació temporal entre l’inici dels 
atacs i la pèrdua del llenguatge és variable, i l’una precedeix l’altra (en l’ordre 
que sigui) en un interval que pot anar des de pocs mesos fins a dos anys. Es creu 
que una de les possibles causes d’aquest trastorn pot ser un procés d’inflamació 
encefàlica. A aproximadament dos terços dels pacients els queda un dèficit de 
recepció del llenguatge més o menys greu. 
Exclou: afàsia (provocada per): 

• autisme (F84.0-F84.1) 
• trastorns desintegratius de la infància (F84.2-F84.3) 
• NE (R47.0) 

F80.8 Altres trastorns del desenvolupament de la pa rla i el 
llenguatge  
papissoteig 

F80.9 Trastorn no especificat del desenvolupament d e la parla i el 
llenguatge  
trastorn del llenguatge NE 
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  F81    Trastorns específics del desenvolupament de les 
habilitats escolars 
Trastorns en què els patrons normals d’adquisició d’habilitats es veuen alterats 
des de les primeres etapes del desenvolupament. Això no és només conseqüència 
de la falta d’oportunitats per a aprendre, ni tampoc és només conseqüència de 
retard mental, i no és causat per cap forma de malaltia o traumatisme encefàlic 
adquirits. 
 

F81.0 Trastorn específic de la lectura  
La característica principal és una deterioració específica i significativa del 
desenvolupament de les habilitats lectores que no es pot justificar només per 
l’edat mental, problemes d’agudesa visual o escolarització inadequada. 
L’habilitat de comprensió lectora, el reconeixement de paraules en la lectura, 
l’habilitat de lectura oral i la realització de tasques que requereixen lectura poden 
veure’s afectades. Les dificultats per a l’ortografia habitualment s’associen a un 
trastorn específic de la lectura i sovint es mantenen en l’adolescència fins i tot 
després que s'hagi fet algun progrés en la lectura. Els trastorns específics del 
desenvolupament de la lectura sovint van precedits d’antecedents de trastorns del 
desenvolupament de la parla o el llenguatge. En el període d’edat escolar són 
comunes les alteracions emocionals i del comportament associades. 
dislèxia de desenvolupament 
«lectura desordenada o cap enrere» 
retard específic de la lectura 

Exclou: alèxia NE (R48.0) 
dificultats de lectura secundàries a trastorns 

emocionals (F93.−) 
dislèxia NE (R48.0) 

F81.1 Trastorn específic de l’ortografia  
La característica principal és una deterioració específica i significativa del 
desenvolupament de les habilitats per a l’ortografia en absència d’antecedents de 
trastorn específic de la lectura, que no es pot justificar només per l’edat mental 
baixa, problemes d’agudesa visual o escolarització inadequada. Tant la capacitat 
per a lletrejar oralment com la capacitat per a escriure paraules de manera 
correcta es veuen afectades. 
retard específic per a l’ortografia (sense trastorn de lectura) 

Exclou: agrafia NE (R48.8) 
dificultats per a l’ortografia: 
• a causa d’ensenyament inadequat (Z55.8) 
• associades a trastorn de la lectura (F81.0) 
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F81.2 Trastorn específic de les habilitats aritmèti ques  
Inclou una deterioració específica de les habilitats aritmètiques que no s’explica 
només per retard mental general o per una escolarització inadequada. El dèficit 
afecta el domini de les habilitats computacionals bàsiques de sumar, restar, 
multiplicar i dividir més que no pas habilitats matemàtiques més abstractes que 
s’empren en àlgebra, trigonometria, geometria o càlcul. 
acalcúlia del desenvolupament 
síndrome de desenvolupament de Gerstmann 
trastorn del desenvolupament de l'aritmètica 

Exclou: acalcúlia NE (R48.8) 
dificultats per a l’aritmètica: 
• a causa d’ensenyament inadequat (Z55.8) 
• associades a trastorn de la lectura o l’ortografia 

(F81.3) 

F81.3 Trastorn mixt de les habilitats escolars  
Categoria residual mal definida de trastorns en què hi ha una deterioració 
significativa tant de les habilitats aritmètiques com de les habilitats lectores o de 
l’ortografia, però en què el trastorn no s’explica només per retard mental general 
o escolarització inadequada. Empreu aquesta categoria per a trastorns que 
compleixin els criteris tant d'F81.2 com d’F81.0 o F81.1. 
Exclou: trastorn específic de l’ortografia (F81.1) 

trastorn específic de la lectura (F81.0) 
trastorn específic de les habilitats aritmètiques (F81.2) 

F81.8 Altres trastorns del desenvolupament de les h abilitats 
escolars  
trastorn del desenvolupament de l’expressió escrita 

F81.9 Trastorn no especificat del desenvolupament d e les habilitats 
escolars  
incapacitat d’adquisició de coneixements NE 
incapacitat d’aprenentatge NE 
trastorn de l’aprenentatge NE 
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  F82    Trastorn especificat del desenvolupament de la fu nció 
motora 
Trastorn en què la característica principal és una deterioració greu del 
desenvolupament de la coordinació motora que no s’explica només per retard 
intel·lectual general o per algun altre trastorn neurològic adquirit o congènit 
especificat. No obstant això, en la majoria dels casos una exploració clínica 
detallada mostra immadureses del neurodesenvolupament importants, com 
moviments coreïformes de les zones distals de les extremitats o moviments 
especulars i altres característiques motores associades, així com signes de 
deterioració de la coordinació motora fina i global. 
dispràxia de desenvolupament 
síndrome de l’infant maldestre 
trastorn del desenvolupament de la coordinació 

Exclou: anomalies de la marxa i la mobilitat (R26.−) 
falta de coordinació (R27.−) 
• secundària a retard mental (F70-F79) 

  F83    Trastorns especificats mixtos del desenvolupament  
Categoria residual per a trastorns en què hi ha una certa mescla de trastorns 
especificats del desenvolupament de la parla i el llenguatge, de les habilitats 
escolars i de la funció motora, però en què cap predomina prou per a constituir el 
diagnòstic principal. Empreu aquesta categoria només si hi ha una gran 
superposició entre cadascun d’aquests trastorns especificats del 
desenvolupament. Normalment, però no sempre, aquests trastorns s'associen a 
cert grau de deterioració de les funcions cognitives. Així, aquesta categoria s’ha 
d’emprar quan hi ha disfuncions que compleixen els criteris de dos o més dels 
codis F80.−, F81.− i F82. 

  F84    Trastorns generalitzats del desenvolupament 
Grup de trastorns caracteritzat per anomalies qualitatives en les interaccions 
socials recíproques i en els patrons de comunicació, i per un repertori restringit, 
estereotipat i repetitiu d’interessos i activitats. Aquestes anomalies qualitatives 
són una característica generalitzada del funcionament de l’individu en totes les 
situacions. 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar qualsevol 
afecció mèdica i retard mental associats. 
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F84.0 Autisme de la infància  
Tipus de trastorn generalitzat del desenvolupament que es defineix per: (a) la 
presència de desenvolupament anòmal o deteriorat que es manifesta abans dels 3 
anys, i (b) el tipus característic de funcionament anòmal en totes tres àrees de la 
psicopatologia: interacció social recíproca, comunicació i comportament 
restringit, estereotipat i repetitiu. A més d’aquests trets diagnòstics especificats, 
sovint hi ha un ventall d'altres problemes no especificats, com fòbies, alteracions 
del son i l’alimentació, rebequeries i agressió (autodirigida). 
autisme infantil 
psicosi infantil 
síndrome de Kanner 
trastorn autístic 

Exclou: psicopatia autística (F84.5) 

F84.1 Autisme atípic  
Tipus de trastorn generalitzat del desenvolupament que difereix de l’autisme 
infantil o bé per l’edat de l’inici o bé perquè no compleix tots tres grups de 
criteris diagnòstics. Empreu aquesta subcategoria quan hi hagi desenvolupament 
anòmal o deteriorat present només després dels 3 anys d'edat, i una falta 
d’anomalies demostrables suficient en una o dues de les tres àrees de la 
psicopatologia que es requereixen per al diagnòstic d’autisme (és a dir, 
interaccions socials recíproques, comunicació i comportament restringit, 
estereotipat i repetitiu), malgrat les anomalies característiques en altres àrees. La 
majoria de cops l’autisme atípic apareix en individus amb retard profund i en 
individus amb un trastorn especificat greu en la recepció del llenguatge. 
psicosi atípica de la infància 
retard mental amb característiques autístiques 

Empreu un codi addicional (F70-F79), si voleu, per a identificar el 
retard mental. 

F84.2 Síndrome de Rett  
Afecció, que fins ara només s’ha trobat en noies, en què un desenvolupament 
primari aparentment normal és seguit d’una pèrdua parcial o total de la parla, les 
habilitats locomotores i l’ús de les mans, juntament amb una desacceleració del 
creixement del cap, generalment amb inici entre els 7 i els 24 mesos d’edat. La 
pèrdua dels moviments de la mà voluntaris, les estereotípies de retorciment de 
les mans i la hiperventilació en són característics. Els desenvolupaments social i 
lúdic s’interrompen però l’interès social tendeix a conservar-se. L’atàxia del 
tronc i l’apràxia comencen a desenvolupar-se a l’edat de 4 anys i sovint són 
seguides de moviments coreoatetoides. Quasi sempre deriva en retard mental 
greu. 
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F84.3 Altres trastorns desintegratius de la infànci a 
Tipus de trastorn generalitzat del desenvolupament que es defineix per un 
període de desenvolupament completament normal abans de l’inici del trastorn, 
seguit d’una pèrdua definida de les habilitats adquirides prèviament en diverses 
àrees de desenvolupament en el transcurs de pocs mesos. Típicament va 
acompanyat d'una pèrdua general d'interès en l'entorn, per manierismes motors 
estereotipats i repetitius, i per anomalies semblants a les autístiques en la 
interacció i la comunicació socials. En alguns casos el trastorn es pot mostrar 
com a conseqüència d’alguna encefalopatia associada, però el diagnòstic s’hauria 
de basar en les característiques del comportament. 
demència infantil 
psicosi desintegrativa 
psicosi simbiòtica 
síndrome de Heller 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar qualsevol 
afecció neurològica associada. 

Exclou: síndrome de Rett (F84.2) 

F84.4 Trastorn d’hiperactivitat associat a retard m ental i moviments 
estereotipats  
Trastorn mal definit de validesa nosològica incerta. Aquesta categoria inclou un 
grup d'infants amb retard mental greu (QI inferior a 35) que presenta problemes 
greus d’hiperactivitat i atenció, així com comportaments estereotipats. Tendeixen 
a no beneficiar-se dels fàrmacs estimulants (a diferència dels que tenen un QI 
dins la gamma normal) i poden mostrar una reacció disfòrica greu (de vegades 
amb retard psicomotor) quan se’ls administren estimulants. En l’adolescència, la 
hiperactivitat tendeix a ser reemplaçada per la hipoactivitat (un patró que no és 
habitual en infants hipercinètics amb intel·ligència normal). Aquesta síndrome 
sovint també s’associa a un ventall de retards de desenvolupament, tant si són 
especificats com globals. No se sap fins a quin punt el patró de comportament és 
conseqüència de QI baix o de dany encefàlic orgànic. 

F84.5 Síndrome d’Asperger  
Trastorn de validesa nosològica incerta, caracteritzat pel mateix tipus 
d’anomalies qualitatives de la interacció social recíproca que tipifiquen 
l’autisme, juntament amb un repertori restringit, estereotipat i repetitiu 
d’interessos i activitats. Es diferencia de l’autisme principalment pel fet que no 
hi ha retard i endarreriment mental general en el desenvolupament cognitiu o del 
llenguatge. Aquest trastorn sovint s’associa a malaptesa marcada. Les anomalies 
tenen una forta tendència a persistir durant l’adolescència i la vida adulta. 
Ocasionalment es produeixen episodis psicòtics als inicis de la vida adulta. 
psicopatia autística 
trastorn esquizoide de la infància 

F84.8 Altres trastorns generalitzats del desenvolup ament  
F84.9 Trastorn generalitzat no especificat del dese nvolupament  

  F88    Altres trastorns de desenvolupament psicològic 
agnòsia del desenvolupament 
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  F89    Trastorn no especificat de desenvolupament psicol ògic 
trastorn del desenvolupament NE 

Trastorns emocionals i del comportament que 
habitualment ocorren en la infància i l’adolescència 
(F90-F98) 

  F90    Trastorns hipercinètics 
Grup de trastorns caracteritzat per un inici precoç (habitualment en els primers 
cinc anys de vida), falta de persistència en activitats que requereixen implicació 
cognitiva, i tendència a passar d’una activitat a una altra sense acabar-ne cap, 
juntament amb una activitat excessiva, desorganitzada i mal regulada. Poden 
haver-hi unes quantes anomalies més associades. Els infants hipercinètics solen 
ser temeraris i impulsius, propensos als accidents, i poden ficar-se en problemes 
disciplinaris perquè se salten les normes sense pensar-hi, no perquè vulguin 
desafiar-les deliberadament. Les relacions amb els adults solen ser socialment 
desimboltes, amb la falta de prudència i reserva normals. Són impopulars entre la 
resta d’infants i poden quedar-se marginats. La deterioració de les funcions 
cognitives és comuna, i els retards especificats en el desenvolupament motor i 
del llenguatge són freqüents de manera desproporcionada. Les complicacions 
secundàries inclouen comportament dissocial i baixa autoestima. 
Exclou: esquizofrènia (F20.−) 

trastorns d’ansietat (F41.−) 
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-

F39) 
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.−) 

F90.0 Alteració de l’activitat i l’atenció  
síndrome de dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
trastorn hiperactiu per dèficit d'atenció 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

Exclou: trastorn hipercinètic associat a trastorn de conducta 
(F90.1) 

F90.1 Trastorn de la conducta hipercinètica  
trastorn hipercinètic associat a trastorn de conducta 

F90.8 Altres trastorns hipercinètics  
F90.9 Trastorn hipercinètic no especificat  

reacció hipercinètica durant la infància o l’adolescència NE 
síndrome hipercinètica NE 
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  F91    Trastorns de conducta 
Trastorns caracteritzats per un patró repetitiu i persistent de conducta dissocial, 
agressiva o desafiant. Aquest comportament hauria d'incloure violacions més 
grans de les que s’esperen socialment per a cada edat; és a dir, hauria de ser més 
greu que les entremaliadures habituals dels nens o la rebel·lió adolescent i hauria 
d'implicar un patró de comportament durador (sis mesos o més). Les 
característiques del trastorn de conducta també poden ser simptomàtiques 
d’altres afeccions psiquiàtriques, cas en el qual es prefereix el diagnòstic 
subjacent. 
Exemples de comportaments en els quals es basa el diagnòstic inclouen nivells 
excessius de lluita o assetjament escolar, crueltat amb altra gent o amb animals, 
destrucció greu de propietats, provocació d’incendi, robatoris, mentides 
constants, absentisme escolar i fugides de casa, rebequeries inusualment greus i 
freqüents i desobediència. Qualsevol d’aquests comportaments, si és marcat, és 
suficient per a justificar el diagnòstic, però els actes dissocials aïllats no ho són. 
Exclou: esquizofrènia (F20.−) 

si estan associats a: 
• trastorns emocionals (F92.−) 
• trastorns hipercinètics (F90.1) 
trastorns de l’estat d’ànim [trastorns afectius] (F30-

F39) 
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.−) 

F91.0 Trastorn de conducta limitat al context famil iar  
Trastorn de conducta que implica comportament dissocial o agressiu (i que no és 
només un comportament d’oposició, desafiant i rebel), en el qual el 
comportament anòmal es limita totalment, o gairebé totalment, a casa i a les 
interaccions amb els membres del nucli familiar o amb l’entorn immediat. 
Aquest trastorn requereix que es compleixin tots els criteris d’F91.−, perquè les 
alteracions greus de les relacions entre pares i fills no són suficients, per si soles, 
per a justificar el diagnòstic. 

F91.1 Trastorn de la conducta insocialitzada  
Trastorn caracteritzat per la combinació de comportament dissocial o agressiu 
persistent (que compleix tots els criteris d’F91.− i que no és només un 
comportament d’oposició, desafiant i rebel) amb anomalies generalitzades 
significatives en les relacions de l’individu amb altres infants. 

trastorn agressiu insocialitzat 
trastorn de conducta, tipus solitari i agressiu 
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F91.2 Trastorn de la conducta socialitzada  
Trastorn que implica comportament dissocial o agressiu persistent (que compleix 
tots els criteris d’F91.− i que no és només un comportament d’oposició, desafiant 
i rebel) que té lloc en individus que normalment estan ben integrats en el seu 
grup d’iguals. 

absentisme escolar 
delictes en el context de pertinença a una banda 
delinqüència de grup 
robatori en companyia d’altres 
trastorn de conducta, tipus grup 

F91.3 Trastorn d’oposició desafiant  
Trastorn de conducta, que normalment ocorre en infants petits, que es 
caracteritza en primer lloc per un comportament marcadament desafiant, 
desobedient i rebel que no inclou ni actes delictius ni les formes més extremes de 
comportament agressiu o dissocial. Aquest trastorn requereix que es compleixin 
tots els criteris d’F91.−, perquè un comportament entremaliat o trapella no 
justifica, per si sol, el diagnòstic. Sigueu prudents a l’hora d'emprar aquesta 
categoria, especialment amb els infants més grans, perquè un trastorn de 
conducta clínicament significatiu habitualment anirà acompanyat d’un 
comportament dissocial o agressiu que vagi més enllà de simple desafiament, 
desobediència o rebel·lió. 

F91.8 Altres trastorns de conducta  
F91.9 Trastorn de conducta no especificat  

trastorn de la conducta infantil NE 
trastorn del comportament infantil NE 

  F92    Trastorns mixtos de conducta i de les emocions 
Grup de trastorns caracteritzat per la combinació de comportament 
persistentment agressiu, dissocial o desafiant amb símptomes visibles i marcats 
de depressió, ansietat o altres problemes emocionals. S’han de complir els 
criteris tant pel que fa a trastorns de conducta en la infància (F9l.−) i a trastorns 
emocionals en la infància (F93.−), com pel que fa a un diagnòstic neuròtic de 
tipus adult (F40-F48) o a un trastorn de l’estat d’ànim (F30-F39). 

F92.0 Trastorn de la conducta depressiva  
Aquesta categoria requereix la combinació d’un trastorn de conducta (F91.−) 
amb depressió persistent i marcada de l’estat d’ànim (F32.−), que es manifesta 
per símptomes de tristesa excessiva, pèrdua d’interès i plaer en les activitats 
habituals, autoculpa i desesperança; també poden haver-hi alteracions del son o 
la gana. 

trastorn de conducta a F91.− associat a trastorn depressiu a F32.− 

F92.8 Altres trastorns mixtos de conducta i de les emocions  
Aquesta categoria requereix la combinació de trastorn de conducta (F91.−) amb 
símptomes emocionals persistents i marcats, com ansietat, obsessions o 
compulsions, despersonalització o desrealització, fòbies o hipocondries. 

trastorn de conducta a F91.− associat a: 
• trastorn emocional a F93.− 
• trastorn neuròtic a F40-F48 
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F92.9 Trastorn mixt no especificat de conducta i de  les emocions  

  F93    Trastorns emocionals amb inici especificat en la 
infància 
Principalment, exageracions de les tendències normals de desenvolupament més 
que no pas fenòmens qualitativament anòmals per si mateixos. L’adequació del 
desenvolupament s’utilitza com a característica clau del diagnòstic per a definir 
la diferència entre aquests trastorns emocionals, amb inici especificat en la 
infància, i els trastorns neuròtics (F40-F48). 
Exclou: si estan associats a trastorn de conducta (F92.−)  

F93.0 Trastorn d’ansietat per separació de la infàn cia  
Diagnostiqueu-lo quan la por per la separació constitueixi el focus principal de 
l’ansietat i quan aquesta ansietat sorgeixi per primera vegada durant els primers 
anys de la infància. Es diferencia de l’ansietat normal per separació perquè el 
grau (la gravetat) és estadísticament inusual (incloent una persistència anòmala 
que ultrapassa el període d’edat habitual), i perquè s’associa a problemes 
considerables en el funcionament social. 
Exclou: trastorn d’ansietat fòbica de la infància (F93.1) 

trastorn d’ansietat social de la infància (F93.2) 
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-

F39) 
trastorns neuròtics (F40-F48) 

F93.1 Trastorn d’ansietat fòbica de la infància  
Pors de la infància que mostren l’especificitat d’una fase de desenvolupament 
marcada i que sorgeixen (fins a un cert punt) en la majoria d’infants, però en 
grau anòmal. Codifiqueu a la categoria adequada de la secció F40-F48 les altres 
pors que sorgeixin en la infància però que no siguin una part normal del 
desenvolupament psicosocial (per exemple, l’agorafòbia). 
Exclou: trastorn d’ansietat generalitzada (F41.1) 

F93.2 Trastorn d’ansietat social de la infància  
En aquest trastorn hi ha recel amb els desconeguts i aprensió o ansietat socials 
davant de situacions noves, desconegudes o socialment amenaçadores. Empreu 
aquesta categoria només quan aquestes pors sorgeixin durant els primers anys, i 
siguin inusuals pel que fa al grau i vagin acompanyades de problemes en el 
funcionament social. 
trastorn per evitació en la infància o l’adolescència 

F93.3 Trastorn de rivalitat de germans  
La majoria d’infants petits mostren un cert grau d’alteració emocional 
habitualment consecutiu al naixement d’un germà immediatament més petit. 
Diagnostiqueu un trastorn de rivalitat de germans només quan el grau o la 
persistència de l’alteració siguin estadísticament inusuals i vagin associats a 
anomalies en la interacció social. 
gelosia dels germans 
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F93.8 Altres trastorns emocionals de la infància  
trastorn d’identitat 
trastorn hiperansiós 

Exclou: trastorn d’identitat de gènere de la infància (F64.2) 

F93.9 Trastorn emocional de la infància no especifi cat  

  F94    Trastorns de funcionament social amb inici especi ficat 
en la infància i l’adolescència 
Grup, en certa mesura heterogeni, de trastorns que tenen en comú anomalies en 
el funcionament social que sorgeixen durant el període de desenvolupament, 
però que (a diferència dels trastorns generalitzats del desenvolupament) no es 
caracteritzen principalment per incapacitat o dèficit socials aparentment 
constitucionals en totes les àrees de funcionament. En molts casos, les 
distorsions o privacions greus de l’entorn probablement juguen un paper crucial 
en l’etiologia. 

F94.0 Mutisme voluntari  
Es caracteritza per una selectivitat marcada a l’hora de parlar, determinada 
emocionalment, de manera que l’infant demostra competència del llenguatge en 
certes situacions però no aconsegueix parlar en altres situacions (definibles). 
Aquest trastorn habitualment s’associa a trets de la personalitat marcats, que 
inclouen ansietat social, retraïment, sensibilitat o resistència. 
mutisme selectiu 

Exclou: esquizofrènia (F20.−) 
mutisme transitori com a part d’ansietat per separació 

en infants petits (F93.0) 
trastorns especificats del desenvolupament de la parla i 

el llenguatge (F80.−) 
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.−) 

F94.1 Trastorn reactiu de dependència de la infànci a 
Comença en els cinc primers anys de vida i es caracteritza per anomalies 
persistents en el patró de les relacions socials de l’infant que s’associen a 
alteració emocional i són reactives a canvis en les circumstàncies de l’entorn (p. 
ex. por i hipervigilància, poca interacció social amb el grup d’iguals, agressió 
cap a un mateix i cap als altres, tristesa i en alguns casos creixement insuficient). 
La síndrome probablement ocorre com a resultat directe de negligència parental 
greu, maltractament o incapacitat greu de cuidar els fills. 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar qualsevol 
creixement insuficient o retard en el creixement. 

Exclou: abús sexual o maltractament físic en la infància que 
comporta problemes psicosocials (Z61.4-Z61.6) 

síndrome d’Asperger (F84.5) 
síndromes de maltractament (T74.−) 
trastorn desinhibit de dependència de la infància 

(F94.2) 
variació normal en el patró de dependència selectiva 
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F94.2 Trastorn desinhibit de dependència de la infà ncia  
Patró particular de funcionament social anòmal que sorgeix durant els primers 
cinc anys de vida i que tendeix a persistir malgrat els canvis marcats de 
circumstàncies en l’entorn, p. ex. comportament de dependència difús i no 
selectiu, cerca d’atenció i comportament amistós indiscriminat, interaccions amb 
el grup d’iguals poc modulades; depenent de les circumstàncies també pot haver-
hi alteració emocional o del comportament associades. 

psicopatia per falta d’afecte 
síndrome institucional 

Exclou: hospitalisme en infants (F43.2) 
síndrome d’Asperger (F84.5) 
trastorns hipercinètics (F90.−) 
trastorn reactiu de dependència de la infància (F94.1) 

F94.8 Altres trastorns de funcionament social de la  infància  
F94.9 Trastorn no especificat de funcionament socia l de la infància  

  F95    Trastorns de tics 
Síndromes en què la manifestació predominant és algun tipus de tic. Un tic és un 
moviment motor involuntari, ràpid, recurrent i no rítmic (que habitualment 
implica grups musculars circumscrits) o una producció vocal d’inici sobtat que 
no té cap propòsit aparent. Els tics solen ser irreprimibles però generalment es 
poden eliminar en diversos períodes de temps, l’estrès els potencia i 
desapareixen durant el son. Els tics motors simples habituals només inclouen 
parpelleig, espasme de coll, encongiment d’espatlles i ganyotes. Els tics vocals 
simples habituals inclouen aclariments de gola, udols, aspiracions i xiulets. Els 
tics complexos habituals inclouen colpejar-se a un mateix, saltar i botar. Els tics 
vocals complexos habituals inclouen la repetició de determinades paraules, i de 
vegades l’ús de paraules socialment inacceptables (sovint obscenes) (coprolàlia), 
i la repetició dels sons o paraules d'un mateix (palilàlia). 

F95.0 Trastorn de tics transitori  
Compleix els criteris generals per a un trastorn de tics però els tics no duren més 
de 12 mesos. Normalment els tics es presenten en forma de parpelleig, ganyotes 
facials o espasmes de cap. 

F95.1 Trastorn crònic de tics motors o vocals  
Compleix els criteris generals d’un trastorn de tics, en el qual hi ha tics motors o 
vocals (però no d’ambdós tipus), que poden ser únics o múltiples (tot i que 
normalment són múltiples), i duren més d’un any. 

F95.2 Trastorn combinat de tics vocals i tics motor s múltiples [De 
la Tourette]  
Tipus de trastorn de tics en el qual hi ha o hi ha hagut múltiples tics motors i un o 
més tics vocals, encara que no cal que s'hagin presentat en concurrència. 
Normalment aquest trastorn s’agreuja a l’adolescència i tendeix a persistir a la 
vida adulta. Els tics vocals solen ser múltiples amb vocalitzacions repetitives 
explosives, aclariments de gola i grunyits, i pot haver-hi ús de paraules o frases 
obscenes. De vegades hi ha ecocinèsia gestual associada, que també pot ser de 
natura obscena (copropràxia). 

F95.8 Altres trastorns de tics  
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F95.9 Trastorn de tics no especificat  
tic NE 

  F98    Altres trastorns emocionals i del comportament qu e 
habitualment ocorren en la infància i l’adolescènci a 
Grup heterogeni de trastorns que tenen en comú el fet que ocorren en la infància 
però que difereixen en molts altres aspectes. Algunes de les afeccions 
corresponen a síndromes ben definides però d’altres no són altra cosa que 
conjunts de símptomes que s’han d’incloure aquí per la seva freqüència i la seva 
associació a problemes psicosocials, i perquè no poden incorporar-se en altres 
síndromes. 
Exclou: episodis de retenció de respiració (R06.8) 

síndrome de Kleine-Levin (G47.8) 
trastorn d’identitat de gènere de la infància (F64.2) 
trastorn obsessivocompulsiu (F42.−) 
trastorns del son per causes emocionals (F51.−) 

F98.0 Enuresi no orgànica  
Trastorn caracteritzat per emissió involuntària d’orina, tant de dia com de nit, 
que és anòmala en relació amb l’edat mental de l’individu, i que no és 
conseqüència de falta de control de la bufeta urinària causada per trastorn 
neurològic, atacs epilèptics o anomalia estructural del tracte urinari. L’enuresi 
pot ser-hi present des del naixement o pot ser consecutiva a un període de control 
de la bufeta adquirit. L’enuresi pot estar associada a un trastorn emocional o del 
comportament més extens o no. 
enuresi (primària) (secundària) d’origen no orgànic 
enuresi funcional 
enuresi psicogènica 
incontinència urinària d’origen no orgànic 

Exclou: enuresi NE (R32) 

F98.1 Encopresi no orgànica  
Evacuació fecal repetida, voluntària o involuntària, habitualment de consistència 
normal o quasi normal, en llocs inadequats per a aquest propòsit en el context 
sociocultural de l’individu. L’afecció pot representar una continuació anòmala 
d’incontinència infantil normal, pot incloure una pèrdua de la continència 
consecutiva a l’adquisició de control de l'intestí, o pot incloure la deposició fecal 
deliberada en llocs inadequats en comptes de control fisiològic normal de 
l’intestí. L’afecció pot presentar-se com a trastorn monosimptomàtic, o pot 
formar part d’un trastorn més ampli, especialment d’un trastorn emocional 
(F93.−) o d’un trastorn de conducta (F91.−). 
encopresi funcional 
encopresi psicogènica 
incontinència fecal d’origen no orgànic 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa de 
qualsevol restrenyiment coexistent. 

Exclou: encopresi NE (R15) 
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F98.2 Trastorn de la conducta alimentària en la lac tància i la 
infància  
Trastorn de la conducta alimentària de manifestacions diverses generalment 
especificades de la lactància i de la primera infància. Generalment inclou rebuig 
de menjar i escarafalls extrems en presència d’un menjar adequat, un cuidador 
raonablement competent i absència de malaltia orgànica. Pot haver-hi ruminació 
associada (regurgitació repetida sense nàusees ni malaltia gastrointestinal) o no. 
trastorn de ruminació en la lactància 

Exclou: anorèxia nerviosa i altres trastorns de la conducta 
alimentària (F50.−) 

dificultats i mal manejament de l’alimentació (R63.3) 
pica en la lactància o la infància (F98.3) 
problemes d’alimentació del nadó (P92.−) 

F98.3 Pica en la lactància i la infància  
Fet de menjar substàncies no alimentàries de manera persistent (com terra, 
fragments de pintura, etc.). Pot ser un dels molts símptomes que formin part d’un 
trastorn psiquiàtric més extens (com l’autisme), o un comportament 
psicopatològic relativament aïllat; només en aquest últim cas s’ha de classificar 
aquí. El fenomen és comú sobretot en infants amb retard mental i, si el retard 
mental també hi és present, classifiqueu-lo a F70-F79 per al diagnòstic principal. 

F98.4 Trastorns de moviment estereotipat  
Moviments voluntaris, repetitius, estereotipats, no funcionals (i sovint rítmics) 
que no formen part de cap afecció psiquiàtrica o neurològica reconegudes. Quan 
aquests moviments ocorren com a símptomes d’algun altre trastorn, enregistreu 
només el trastorn global. Els moviments que són de tipus no autoperjudicial 
inclouen: balanceig del cos, balanceig del cap, arrencada de cabells, 
enrinxolament de cabells, manierismes de fer petar els dits i agitació de les mans. 
El comportament autoperjudicial estereotipat inclou repetits copejaments de cap, 
bufetades a la cara, burxades d’ull i mossegades a les mans, els llavis o a altres 
parts del cos. Tots els trastorns de moviment estereotipat ocorren amb major 
freqüència associats a retard mental (quan es doni el cas, s’haurien d’enregistrar 
tots dos). Si les burxades d’ull ocorren en un infant amb deterioració visual, 
codifiqueu-les totes dues: les burxades d’ull en aquesta categoria i l’afecció 
visual en el codi del trastorn somàtic que correspongui. 
trastorn d’hàbit o estereotípies 

Exclou: estereotípies que formen part d’una afecció 
psiquiàtrica més àmplia (F00-F95) 

fer la pipa (F98.8) 
furgar-se el nas (F98.8) 
mossegar-se les ungles (F98.8) 
moviments involuntaris anòmals (R25.−) 
trastorns de moviment d’origen orgànic (G20-G25) 
trastorns de tics (F95.−) 
tricotil·lomania (F63.3) 
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F98.5 Quequesa [balbuceig]  
Parla que es caracteritza per repetició o prolongació freqüent de sons, síl·labes o 
paraules, o per vacil·lacions o pauses freqüents que interrompen la fluïdesa 
rítmica del discurs. Classifiqueu-la com a trastorn només si és prou greu per a 
alterar de manera marcada la fluïdesa del discurs. 
Exclou: llenguatge farfallós (F98.6) 

trastorns de tics (F95.−) 

F98.6 Llenguatge farfallós  
Nivell de parla ràpid amb trencament de la fluïdesa, però sense repeticions ni 
vacil·lacions, d’una intensitat que porta a intel·ligibilitat reduïda del discurs. El 
discurs és erràtic i sense ritme, amb ràfegues ràpides mig tallades que 
habitualment impliquen patrons defectuosos de construcció de frases. 
Exclou: quequesa (F98.5) 

trastorns de tics (F95.−) 

F98.8 Altres trastorns emocionals i del comportamen t especificats 
que habitualment ocorren en la infància i l’adolesc ència  
fer la pipa 
furgar-se el nas 
masturbació excessiva 
mossegar-se les ungles 
trastorn de dèficit d’atenció sense hiperactivitat 

F98.9 Trastorn emocional i del comportament no espe cificat que 
habitualment s’inicia en la infància i l’adolescènc ia 

Trastorn mental no especificat 
(F99) 

  F99    Trastorn mental no especificat 
malaltia mental NE 

Exclou: trastorn mental orgànic NE (F06.9) 
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Malalties del sistema nerviós 
(G00-G99) 

Exclou: complicacions de l’embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E99) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

G00-G09 Malalties inflamatòries del sistema nerviós central 
G10-G13 Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós 

central  
G20-G26 Trastorns extrapiramidals i de moviment 
G30-G32 Altres malalties degeneratives del sistema nerviós 
G35-G37 Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central 
G40-G47 Trastorns episòdics i paroxismals 
G50-G59 Trastorns dels nervis, les arrels i els plexes nerviosos 
G60-G64 Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric 
G70-G73 Malalties de la unió mioneural i els músculs 
G80-G83 Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques 
G90-G99 Altres trastorns del sistema nerviós 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

G01∗ Meningitis en malalties bacterianes classificades en un altre lloc 
G02∗ Meningitis en altres malalties infeccioses i parasitàries 

classificades en un altre lloc 
G05∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalties classificades en 

un altre lloc 
G07∗ Abscés i granuloma intracranials i intraraquidis en malalties 

classificades en un altre lloc 
G13∗ Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós 

central en malalties classificades en un altre lloc 
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G22∗ Parkinsonisme en malalties classificades en un altre lloc 
G26∗ Trastorns extrapiramidals i de moviment en malalties classificades 

en un altre lloc 
G32∗ Altres trastorns degeneratius del sistema nerviós en malalties 

classificades en un altre lloc 
G46∗ Síndromes vasculars de l’encèfal en malalties cerebrovasculars 
G53∗ Trastorns del nervi cranial en malalties classificades en un altre 

lloc 
G55∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos en malalties 

classificades en un altre lloc 
G59∗ Mononeuropatia en malalties classificades en un altre lloc 
G63∗ Polineuropatia en malalties classificades en un altre lloc 
G73∗ Trastorns de la unió mioneural i els músculs en malalties 

classificades en un altre lloc 
G94∗ Altres trastorns de l’encèfal en malalties classificades en un altre 

lloc 
G99∗ Altres trastorns del sistema nerviós en malalties classificades en 

un altre lloc 

Malalties inflamatòries del sistema nerviós central 
(G00-G09) 

  G00    Meningitis bacteriana no classificada a cap altre  lloc 
Inclou: aracnoïditis 

leptomeningitis 
meningitis 
paquimeningitis 

bacteriana   

 
Exclou: meningoencefalitis bacteriana (G04.2) 
 meningomielitis bacteriana (G04.2) 

G00.0 Meningitis per Haemophilus  
meningitis provocada per Haemophilus influenzae 

G00.1 Meningitis pneumocòccica  
G00.2 Meningitis estreptocòccica  
G00.3 Meningitis estafilocòccica  
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G00.8 Altres meningitis bacterianes  
meningitis provocada per: 
• bacil de Friedländer 
• Escherichia coli 
• Klebsiella 

G00.9 Meningitis bacteriana no especificada  
meningitis: 
• piògena NE 
• purulenta NE 
• supurativa NE 

 G01∗∗∗∗   Meningitis en malalties bacterianes classificades  en un 
altre lloc 
meningitis (en): 
• carboncle (A22.8†) 
• febre tifoide (A01.0†) 
• gonocòccica (A54.8†) 
• infecció per salmonel·les (A02.2†) 
• leptospirosi (A27.–†) 
• listeriòtica (A32.1†) 
• malaltia de Lyme (A69.2†) 
• meningocòccica (A39.0†) 
• neurosífilis (A52.1†) 
• sífilis: 

• congènita (A50.4†) 
• secundària (A51.4†) 

• tuberculosa (A17.0†) 

Exclou: meningoencefalitis i meningomielitis en malalties 
bacterianes classificades en un altre lloc (G05.0*) 

 G02∗∗∗∗   Meningitis en altres malalties infeccioses i para sitàries 
classificades en un altre lloc 
Exclou: meningoencefalitis i meningomielitis en altres 

malalties infeccioses i parasitàries classificades en un 
altre lloc (G05.1-G05.2*) 
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G02.0∗∗∗∗ Meningitis en malalties víriques classificades en u n altre lloc  
meningitis (provocada per): 
• adenovírica (A87.1†) 
• enterovírica (A87.0†) 
• herpes zòster (B02.1†) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.3†) 
• mononucleosi infecciosa (B27.–†) 
• parotiditis (B26.1†) 
• rubèola (B06.0†) 
• varicel·la (B01.0†) 
• xarampió (B05.1†) 

G02.1∗∗∗∗ Meningitis en micosi  
meningitis (en): 
• coccidioidomicosi (B38.4†) 
• criptocòccica (B45.1†) 
• per Candida (B37.5†) 

G02.8∗∗∗∗ Meningitis en altres malalties infeccioses i parasi tàries 
especificades classificades en un altre lloc  
meningitis provocada per: 
• malaltia de Chagas (crònica) (B57.4†) 
• tripanosomosi africana (B56.–†) 

  G03    Meningitis provocada per altres causes i per caus es no 
especificades 
Inclou: aracnoïditis 

leptomeningitis 
meningitis 
paquimeningitis 

provocada per altres causes i 
per causes no especificades   

 
Exclou: meningoencefalitis (G04.–) 

meningomielitis (G04.–) 

G03.0 Meningitis no piògena  
meningitis no bacteriana 

G03.1 Meningitis crònica  
G03.2 Meningitis recurrent benigna [Mollaret]  
G03.8 Meningitis provocada per altres causes especi ficades  
G03.9 Meningitis no especificada  

aracnoïditis (espinal) NE 
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  G04    Encefalitis, mielitis i encefalomielitis 
Inclou: meningoencefalitis 

meningomielitis 
mielitis ascendent aguda 

Exclou: encefalomielitis miàlgica benigna (G93.3) 
encefalopatia: 
• alcohòlica (G31.2) 
• tòxica (G92) 
• NE (G93.4) 
esclerosi múltiple (G35) 
mielitis: 
• necrosant subaguda (G37.4) 
• transversa aguda (G37.3) 

G04.0 Encefalitis disseminada aguda  
encefalitis 
encefalomielitis postimmunització   

 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la vacuna. 

G04.1 Paraplegia espàstica tropical  
G04.2 Meningoencefalitis i meningomielitis bacteria nes no 

classificades a cap altre lloc  
G04.8 Altres encefalitis, mielitis i encefalomielit is  

encefalitis i encefalomielitis postinfeccioses NE 

G04.9 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis no e specificades  
ventriculitis (cerebral) NE 

 G05∗∗∗∗   Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malal ties 
classificades en un altre lloc 
Inclou: meningoencefalitis i meningomielitis en malalties 

classificades en un altre lloc 

G05.0∗∗∗∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalti es bacterianes 
classificades en un altre lloc  
encefalitis, mielitis o encefalomielitis (en): 
• listeriòtica (A32.1†) 
• meningocòccica (A39.8†) 
• sífilis: 

• congènita (A50.4†) 
• tardana (A52.1†) 

• tuberculosa (A17.8†) 



   

  373 

G05.1∗∗∗∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalti es víriques 
classificades en un altre lloc  
encefalitis, mielitis o encefalomielitis (en): 
• adenovírica (A85.1†) 
• citomegalovírica (B25.8†) 
• enterovírica (A85.0†) 
• grip (J09†, J10.8†, J11.8†) 
• herpes zòster (B02.0†) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.4†) 
• parotiditis (B26.2†) 
• postvaricel·la (B01.1†) 
• rubèola (B06.0†) 
• xarampió (B05.0†) 

G05.2∗∗∗∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en altres malalties 
infeccioses i parasitàries classificades en un altr e lloc  
encefalitis, mielitis o encefalomielitis en: 
• malaltia de Chagas (crònica) (B57.4†) 
• negleriosi (B60.2†) 
• toxoplasmosi (B58.2†) 
• tripanosomosi africana (B56.–†) 
meningoencefalitis eosinofílica (B83.2†) 

G05.8∗∗∗∗ Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en altres malalties 
classificades en un altre lloc  
encefalitis en lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 

  G06    Abscés i granuloma intracranials i intraraquidis  
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

G06.0 Abscés i granuloma intracranials  
abscés (embòlic) (de): 
• cerebel·lós 
• cerebral 
• encèfal [qualsevol part] 
• otogènic 
abscés o granuloma intracranials: 
• epidurals 
• extradurals 
• subdurals 
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G06.1 Abscés i granuloma intraraquidis  
abscés (embòlic) de la medul·la espinal [qualsevol part] 
abscés o granuloma intraraquidis: 
• epidurals 
• extradurals 
• subdurals 

G06.2 Abscés extradural i subdural no especificat  

 G07∗∗∗∗   Abscés i granuloma intracranials i intraraquidis en 
malalties classificades en un altre lloc 
abscés encefàlic: 
• amèbic (A06.6†) 
• gonocòccic (A54.8†) 
• tuberculós (A17.8†) 
granuloma encefàlic per esquistosomosi (B65.–†) 
tuberculoma de: 
• encèfal (A17.8†) 
• meninges (A17.1†) 

  G08    Flebitis i tromboflebitis intracranials i intrara quídies 
 
embòlia sèptica 
endoflebitis sèptica 
flebitis sèptica 
tromboflebitis sèptica 
trombosi sèptica 

de sins venosos i venes 
intracranials o intraraquidis   

 
Exclou: flebitis i tromboflebitis intracranials: 

• origen no piogen (I67.6) 
• que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.7) 

• embaràs, part i puerperi (O22.5, O87.3) 
flebitis i tromboflebitis intraraquídies no piògenes 

(G95.1) 
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  G09    Seqüeles de malalties inflamatòries del sistema n erviós 
central 
Nota: Empreu aquesta categoria per a indicar afeccions, la 

classificació primària de les quals correspon a G00-
G08 (excloent els codis marcats amb un asterisc (*)) 
com a causa de seqüeles, i que per elles mateixes són 
classificables en un altre lloc. Les «seqüeles» inclouen 
les afeccions especificades com a tals o com a efectes 
tardans, o bé les presents un any o més després de 
l’inici de l’afecció causal. Per a emprar aquesta 
categoria feu referència a les «Regles i directrius per a 
la codificació de morbiditat i mortalitat» rellevants del 
volum 2. 

Atròfies sistèmiques que afecten principalment el 
sistema nerviós central 
(G10-G13) 

  G10    Malaltia de Huntington 
corea de Huntington 

  G11    Atàxia hereditària 
Exclou: neuropatia hereditària i idiopàtica (G60.–) 

paràlisi cerebral (G80.–) 
trastorns metabòlics (E70-E90) 

G11.0 Atàxia no progressiva congènita  
G11.1 Atàxia cerebel·losa d’inici precoç  

Nota: inici normalment abans dels 20 anys 

atàxia cerebel·losa d’inici precoç amb: 
• mioclònia [atàxia de Hunt] 
• reflexos tendinosos abolits 
• tremolor essencial 
atàxia de Friedreich (autosòmica recessiva) 
atàxia espinocerebel·losa recessiva lligada al cromosoma X 

G11.2 Atàxia cerebel·losa d’inici tardà  
Nota: inici normalment després dels 20 anys 
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G11.3 Atàxia cerebel·losa amb reparació de DNA defe ctuós  
ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] 

Exclou: síndrome de Cockayne (Q87.1) 
xerodèrmia pigmentada (Q82.1) 

G11.4 Paraplegia espàstica hereditària  
G11.8 Altres atàxies hereditàries  
G11.9 Atàxia hereditària no especificada  

atàxia cerebel·losa hereditària NE 
degeneració cerebel·losa hereditària 
malaltia cerebel·losa hereditària 
síndrome cerebel·losa hereditària 

  G12    Atròfia muscular espinal i síndromes relacionades  
G12.0 Atròfia muscular espinal infantil, tipus I [W erdnig-Hoffman]  
G12.1 Altres tipus d’atròfia muscular espinal hered itària  

atròfia muscular espinal: 
• distal 
• forma adulta 
• forma escapuloperoneal 
• forma infantil, tipus II 
• forma juvenil, tipus III [Kugelberg-Welander] 
paràlisi bulbar progressiva de la infància [Fazio-Londe] 

G12.2 Malaltia de la neurona motora  
atròfia muscular espinal progressiva 
esclerosi lateral: 
• amiotròfica 
• primària 
malaltia de la neurona motora familiar 
paràlisi bulbar progressiva 

G12.8 Altres atròfies musculars espinals i síndrome s relacionades  
G12.9 Atròfia muscular espinal no especificada  

 G13∗∗∗∗   Atròfies sistèmiques que afecten principalment el  
sistema nerviós central en malalties classificades en un 
altre lloc 

G13.0∗∗∗∗ Neuromiopatia i neuropatia paraneoplàstiques  
neuromiopatia carcinomatosa (C00-C97†) 
neuropatia paraneoplàstica sensorial [Denny-Brown] (C00-D48†) 
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G13.1∗∗∗∗ Altres tipus d’atròfia sistèmica que afecten princi palment el 
sistema nerviós central en malaltia neoplàstica  
encefalopatia límbica paraneoplàstica (C00-D48) 

G13.2∗∗∗∗ Atròfia sistèmica que afecta principalment el siste ma nerviós 
central en mixedema  (E00.1†, E03.–†) 

G13.8∗∗∗∗ Atròfia sistèmica que afecta principalment el siste ma nerviós 
central en altres malalties classificades en un alt re lloc  

Trastorns extrapiramidals i de moviment 
(G20-G26) 

  G20    Malaltia de Parkinson 
hemiparkinsonisme 
paràlisi agitant 
parkinsonisme o malaltia de Parkinson: 
• idiopàtic -a 
• primari -ària 
• NE 

  G21    Parkinsonisme secundari 
G21.0 Síndrome neurolèptica maligna  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G21.1 Altres tipus de parkinsonisme secundari induï t per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G21.2 Parkinsonisme secundari provocat per altres a gents externs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent extern. 

G21.3 Parkinsonisme postencefalític  
G21.8 Altres tipus de parkinsonisme secundari  
G21.9 Parkinsonisme secundari no especificat  

 G22∗∗∗∗   Parkinsonisme en malalties classificades en un al tre 
lloc 
parkinsonisme sifilític (A52.1†) 



 

378   

  G23    Altres malalties degeneratives dels ganglis basal s 
Exclou: degeneració multisistèmica (G90.3) 

G23.0 Malaltia de Hallervorden-Spatz  
degeneració pal·lidal pigmentària 

G23.1 Oftalmoplegia supranuclear progressiva [Steel e-Richardson-
Olszewski]  

G23.2 Degeneració estrionigral  
G23.8 Altres malalties degeneratives dels ganglis b asals 

especificades  
calcificació dels ganglis basals 

G23.9 Malaltia degenerativa dels ganglis basals no especificada  

  G24    Distonia 
Inclou: discinèsia 

Exclou: paràlisi cerebral atetoide (G80.3) 

G24.0 Distonia induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G24.1 Distonia idiopàtica familiar  
distonia idiopàtica NE 

G24.2 Distonia idiopàtica no familiar  
G24.3 Torticoli espasmòdic  

Exclou: torticoli NE (M43.6) 

G24.4 Distonia orofacial idiopàtica  
discinèsia orofacial 

G24.5 Blefarospasme  
G24.8 Altres tipus de distonia  
G24.9 Distonia no especificada  

discinèsia NE 

  G25    Altres trastorns extrapiramidals i de moviment 
G25.0 Tremolor essencial  

tremolor familiar 

Exclou: tremolor NE (R25.1) 
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G25.1 Tremolor induït per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G25.2 Altres formes de tremolor especificades  
tremolor intencional 

G25.3 Mioclònia  
mioclònia induïda per fàrmacs 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: epilèpsia mioclònica (G40.–) 
miocímia facial (G51.4) 

G25.4 Corea induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G25.5 Altres tipus de corea  
corea NE 

Exclou: corea de Huntington (G10) 
corea de Sydenham (I02.–) 
corea NE amb afectació cardíaca (I02.0) 
corea reumàtica (I02.–) 

G25.6 Tics induïts per fàrmacs i altres tics d’orig en orgànic  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si són induïts per fàrmacs. 

Exclou: síndrome de De la Tourette (F95.2) 
tic NE (F95.9) 

G25.8 Altres trastorns extrapiramidals i de movimen t especificats  
síndrome de la persona rígida 
síndrome de les cames inquietes 

G25.9 Trastorn extrapiramidal i de moviment no espe cificat  

 G26∗∗∗∗   Trastorns extrapiramidals i de moviment en malalt ies 
classificades en un altre lloc 
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Altres malalties degeneratives del sistema nerviós 
(G30-G32) 

  G30    Malaltia d’Alzheimer 
Inclou: formes senil i presenil 

Exclou: degeneració senil cerebral NCAL (G31.1) 
demència senil NE (F03) 
senilitat NE (R54) 

G30.0 Malaltia d’Alzheimer amb inici precoç  
Nota: inici normalment abans dels 65 anys 

G30.1 Malaltia d’Alzheimer amb inici tardà  
Nota: inici normalment després dels 65 anys 

G30.8 Altres tipus de malaltia d’Alzheimer  
G30.9 Malaltia d’Alzheimer no especificada  

  G31    Altres malalties degeneratives del sistema nervió s no 
classificades a cap altre lloc 
Exclou: síndrome de Reye (G93.7) 

G31.0 Atròfia cerebral circumscrita  
afàsia aïllada progressiva 
malaltia de Pick 

G31.1 Degeneració senil cerebral no classificada a cap altre lloc  
Exclou: malaltia d’Alzheimer (G30.–) 

senilitat NE (R54) 

G31.2 Degeneració del sistema nerviós provocada per  alcohol  
atàxia cerebel·losa alcohòlica 
degeneració cerebel·losa alcohòlica 
degeneració cerebral alcohòlica 
disfunció del sistema nerviós autònom provocada per alcohol 
encefalopatia alcohòlica 

G31.8 Altres malalties degeneratives del sistema ne rviós 
especificades  
cos (cossos) de Lewy (demència) (malaltia) 
degeneració de la substància grisa [Alpers] 
encefalopatia necrosant subaguda [Leigh] 

G31.9 Malaltia degenerativa del sistema nerviós no especificada  
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 G32∗∗∗∗   Altres trastorns degeneratius del sistema nerviós  en 
malalties classificades en un altre lloc 

G32.0∗∗∗∗ Degeneració combinada subaguda de medul·la espinal en 
malalties classificades en un altre lloc  
Exclou: degeneració combinada subaguda de medul·la espinal 

en carència de vitamina B12 (E53.8†) 

G32.8∗∗∗∗ Altres trastorns degeneratius especificats del sist ema 
nerviós en malalties classificades en un altre lloc  

Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central 
(G35-G37) 

  G35    Esclerosi múltiple 
esclerosi múltiple (de): 
• disseminada 
• generalitzada 
• medul·la espinal 
• tronc encefàlic 
• NE 

  G36    Altres tipus de desmielinització disseminada agud a 
Exclou: encefalitis i encefalomielitis postinfeccioses NE 

(G04.8) 

G36.0 Neuromielitis òptica [Devic]  
desmielinització en neuritis òptica 

Exclou: neuritis òptica NE (H46) 

G36.1 Leucoencefalitis hemorràgica aguda i subaguda  [Hurst]  
G36.8 Altres tipus de desmielinització disseminada aguda 

especificada  
G36.9 Desmielinització disseminada aguda no especif icada  

  G37    Altres malalties desmielinitzants del sistema ner viós 
central 

G37.0 Esclerosi difusa  
encefalitis periaxial 
malaltia de Schilder 

Exclou: adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] (E71.3) 
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G37.1 Desmielinització central de cos callós  
G37.2 Mielinòlisi pòntica central  
G37.3 Mielitis transversa aguda en malaltia desmiel initzant del 

sistema nerviós central  
mielitis transversa aguda NE 

Exclou: esclerosi múltiple (G35) 
neuromielitis òptica [Devic] (G36.0) 

G37.4 Mielitis necrosant subaguda  
G37.5 Esclerosi concèntrica [Baló]  
G37.8 Altres malalties desmielinitzants especificad es del sistema 

nerviós central  
G37.9 Malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central no 

especificada  

Trastorns episòdics i paroxismals 
(G40-G47) 

  G40    Epilèpsia 
Exclou: atac (convulsiu) NE (R56.8) 

estat epilèptic (G41.–) 
paràlisi de Todd (G83.8) 
síndrome de Landau-Kleffner (F80.3) 

G40.0 Epilèpsia idiopàtica localitzada (focal) (par cial) i síndromes 
epilèptiques amb atacs d’inici localitzat  
epilèpsia infantil amb paroxismes occipitals a l’EEG 
epilèpsia infantil benigna amb puntes centrotemporals a l’EEG 

G40.1 Epilèpsia simptomàtica localitzada (focal) (p arcial) i 
síndromes epilèptiques amb atacs parcials simples  
atacs parcials simples que evolucionen en atacs generalitzats de 

forma secundària 
atacs sense alteració de la consciència 

G40.2 Epilèpsia simptomàtica localitzada (focal) (p arcial) i 
síndromes epilèptiques amb atacs parcials complexos  
atacs amb alteració de la consciència, sovint amb automatismes 
atacs parcials complexos que evolucionen en atacs generalitzats 

de forma secundària 



   

  383 

G40.3 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiqu es 
generalitzades  
absències epilèptiques infantils [picnolèpsia] 
absències epilèptiques juvenils 
atacs epilèptics no especificats: 
• atònics 
• clònics 
• mioclònics 
• tonicoclònics 
• tònics 
convulsions neonatals benignes (familiars) 
epilèpsia amb atacs de gran mal en despertar 
epilèpsia mioclònica benigna infantil 
epilèpsia mioclònica juvenil [petit mal impulsiu] 
 

G40.4 Altres tipus d’epilèpsia i síndromes epilèpti ques 
generalitzades  
atacs saludadors 
encefalopatia mioclònica precoç simptomàtica 
epilèpsia amb: 
• absències mioclòniques 
• atacs mioclonicoastàtics 
espasmes infantils 
síndrome de Lennox-Gastaut 
síndrome de West 

G40.5 Síndromes epilèptiques especials  
atacs epilèptics relacionats amb: 
• alcohol 
• canvis hormonals 
• drogues 
• estrès 
• privació del son 
epilèpsia parcial contínua [Koixevnikov] 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la droga, si són induïdes per drogues. 

G40.6 Atacs de gran mal no especificats (amb petit mal o sense)  
G40.7 Petit mal no especificat sense atacs de gran mal  
G40.8 Altres tipus d’epilèpsia  

epilèpsies i síndromes epilèptiques sense determinar si són focals 
o generalitzades 
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G40.9 Epilèpsia no especificada  
accessos epilèptics NE 
atacs epilèptics NE 
convulsions epilèptiques NE 

  G41    Estat epilèptic 
G41.0 Estat epilèptic de gran mal  

estat epilèptic tonicoclònic 

Exclou: epilèpsia parcial contínua [Koixevnikov] (G40.5) 

G41.1 Estat epilèptic de petit mal  
estat d’absència epilèptica 

G41.2 Estat epilèptic parcial complex  
G41.8 Altres estats epilèptics  
G41.9 Estat epilèptic no especificat  

  G43    Migranya 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: cefalàlgia NE (R51) 

G43.0 Migranya sense aura [migranya comuna]  
G43.1 Migranya amb aura [migranya clàssica]  

migranya: 
• amb: 

• aura d’inici agut 
• aura prolongada 
• aura típica 

• aura sense cefalàlgia 
• basilar 
• equivalents 
• hemiplègica familiar 

G43.2 Estat migranyós  
G43.3 Migranya complicada  
G43.8 Altres tipus de migranya  

migranya oftalmoplègica 
migranya retinal 

G43.9 Migranya no especificada  
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  G44    Altres síndromes amb cefalàlgia 
Exclou: cefalàlgia NE (R51) 

dolor facial atípic (G50.1) 
neuràlgia del trigemin (G50.0) 

G44.0 Síndrome de la cefalàlgia de Horton  
cefalàlgia de Horton: 
• crònica 
• episòdica 
hemicrània paroxismal crònica 

G44.1 Cefalàlgia vascular no classificada a cap alt re lloc  
cefalàlgia vascular NE 

G44.2 Cefalàlgia de tipus tensional  
cefalàlgia de tipus tensional crònica 
cefalàlgia tensional episòdica 
cefalàlgia tensional NE 

G44.3 Cefalàlgia posttraumàtica crònica  
G44.4 Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificad a a cap altre lloc  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G44.8 Altres síndromes amb cefalàlgia especificades  

  G45    Atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes  
relacionades 
Exclou: isquèmia cerebral neonatal (P91.0) 

G45.0 Síndrome de l’artèria vertebrobasilar  
G45.1 Síndrome de l’artèria caròtide (hemisfèrica)  
G45.2 Síndromes de l’artèria precerebral bilateral i múltiple  
G45.3 Amaurosi fugaç  
G45.4 Amnèsia global transitòria  

Exclou: amnèsia NE (R41.3) 

G45.8 Altres atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes 
relacionades  

G45.9 Atac isquèmic cerebral transitori no especifi cat  
espasme d’artèria cerebral 
isquèmia cerebral transitòria NE 
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 G46∗∗∗∗   Síndromes vasculars de l’encèfal en malalties 
cerebrovasculars  (I60-I67†) 

G46.0∗∗∗∗ Síndrome de l’artèria cerebral mitjana (I66.0†)  
G46.1∗∗∗∗ Síndrome de l’artèria cerebral anterior (I66.1†)  
G46.2∗∗∗∗ Síndrome de l’artèria cerebral posterior (I66.2†)  
G46.3∗∗∗∗ Síndrome apoplèctica del tronc encefàlic (I60-I67†)  

síndrome: 
• Benedikt 
• Claude 
• Foville 
• Millard-Gubler 
• Wallenberg 
• Weber 

G46.4∗∗∗∗ Síndrome apoplèctica cerebel·losa (I60-I67†)  
G46.5∗∗∗∗ Síndrome lacunar motora pura  (I60-I67†) 
G46.6∗∗∗∗ Síndrome lacunar sensorial pura  (I60-I67†) 
G46.7∗∗∗∗ Altres síndromes lacunars (I60-I67†)  
G46.8∗∗∗∗ Altres síndromes vasculars de l’encèfal en malaltie s 

cerebrovasculars  (I60-I67†) 

  G47    Trastorns del son 
Exclou: deambulació nocturna (F51.3) 

malsons (F51.5) 
terrors del son (F51.4) 
trastorns no orgànics del son (F51.–) 

G47.0 Trastorns de l’inici i el manteniment del son  [insomnis]  
G47.1 Trastorns de somnolència excessiva [hipersòmn ies]  
G47.2 Trastorns de l’horari de son i vigília  

patró irregular del cicle son-vigília 
síndrome de la fase del son retardada 

G47.3 Apnea del son  
apnea del son: 
• central 
• obstructiva 

Exclou: apnea del son del nadó (P28.3) 
síndrome de Pickwick (E66.2) 

G47.4 Narcolèpsia i cataplexia  
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G47.8 Altres trastorns del son  
síndrome de Kleine-Levin 

G47.9 Trastorn del son no especificat  

Trastorns dels nervis, les arrels i els plexes nerviosos 
(G50-G59) 

Exclou: neuràlgia NE (M79.2) 
neuritis NE (M79.2) 
neuritis perifèrica en l’embaràs (O26.8) 
radiculitis NE (M54.1) 
trastorns traumàtics actuals dels nervis, les arrels i els plexes 

nerviosos –v. lesió nerviosa segons regió corporal 

  G50    Trastorns del nervi trigemin 
Inclou: trastorns del cinquè parell cranial 

G50.0 Neuràlgia del trigemin  
síndrome del dolor facial paroxismal 
tic dolorós de la cara 

G50.1 Dolor facial atípic  
G50.8 Altres trastorns del nervi trigemin  
G50.9 Trastorn del nervi trigemin no especificat  

  G51    Trastorns del nervi facial 
Inclou: trastorns del setè parell cranial 

G51.0 Paràlisi de Bell  
paràlisi facial 

G51.1 Ganglionitis geniculada  
Exclou: ganglionitis geniculada postherpètica (B02.2) 

G51.2 Síndrome de Melkersson  
síndrome de Melkersson-Rosenthal 

G51.3 Espasme hemifacial clònic  
G51.4 Miocímia facial  
G51.8 Altres trastorns del nervi facial  
G51.9 Trastorn del nervi facial no especificat  
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  G52    Trastorns d’altres nervis cranials 
Exclou: estrabisme paralític provocat per paràlisi de nervi 

(H49.0-H49.2) 
trastorns del: 
• nervi auditiu [vuitè parell cranial] (H93.3) 
• nervi òptic [segon parell cranial] (H46, H47.0) 

G52.0 Trastorns del nervi olfactori  
trastorns del primer parell cranial 

G52.1 Trastorns del nervi glossofaringi  
neuràlgia glossofaríngia 
trastorns del novè parell cranial 

G52.2 Trastorns del nervi vague  
trastorn del nervi pneumogàstric [desè parell cranial] 

G52.3 Trastorns del nervi hipoglòs  
trastorn del dotzè parell cranial 

G52.7 Trastorns de múltiples nervis cranials  
polineuritis cranial 

G52.8 Trastorns d’altres nervis cranials especifica ts  
G52.9 Trastorn de nervi cranial no especificat  

 G53∗∗∗∗   Trastorns del nervi cranial en malalties classifi cades en 
un altre lloc 

G53.0∗∗∗∗ Neuràlgia postherpes zòster (B02.2†)  
ganglionitis geniculada postherpètica 
neuràlgia del trigemin postherpètica 

G53.1∗∗∗∗ Paràlisis de múltiples nervis cranials en malalties  infeccioses 
i parasitàries classificades en un altre lloc (A00- B99†) 

G53.2∗∗∗∗ Paràlisis de múltiples nervis cranials en sarcoïdos i (D86.8†) 
G53.3∗∗∗∗ Paràlisis de múltiples nervis cranials en malaltia neoplàstica 

(C00-D48†) 
G53.8∗∗∗∗ Altres trastorns del nervi cranial en altres malalt ies 

classificades en un altre lloc  
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  G54    Trastorns de les arrels i els plexes nerviosos 
Exclou: espondilosi (M47.–) 

neuràlgia o neuritis NE (M79.2) 
neuritis o radiculitis: 
• braquial NE 
• dorsal NE 
• lumbar NE 
• lumbosacra NE 
radiculitis NE 
radiculopatia NE 

(M54.1)   

 
trastorns del disc intervertebral (M50-M51) 
trastorns traumàtics actuals de les arrels i els plexes 

nerviosos –v. lesió nerviosa segons regió corporal 

G54.0 Trastorns del plexe braquial  
síndrome de l’obertura toràcica superior 

G54.1 Trastorns del plexe lumbosacre  
G54.2 Trastorns de les arrels cervicals no classifi cats a cap altre 

lloc  
G54.3 Trastorns de les arrels dorsals no classifica ts a cap altre lloc  
G54.4 Trastorns de les arrels lumbosacres no classi ficats a cap 

altre lloc  
G54.5 Neuràlgia amiotròfica  

neuritis de cintura escapular 
síndrome de Parsonage-Aldren-Turner 

G54.6 Síndrome del membre fantasma amb dolor  
G54.7 Síndrome del membre fantasma sense dolor  

síndrome del membre fantasma NE 

G54.8 Altres trastorns de les arrels i els plexes n erviosos  
G54.9 Trastorn de les arrels i els plexes nerviosos  no especificat  

 G55∗∗∗∗   Compressions de les arrels i els plexes nerviosos  en 
malalties classificades en un altre lloc 

G55.0∗∗∗∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos e n malaltia 
neoplàstica (C00-D48†)  

G55.1∗∗∗∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos e n 
trastorns del disc intervertebral (M50-M51†)  

G55.2∗∗∗∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos e n 
espondilosi (M47.–†)  
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G55.3∗∗∗∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos e n altres 
dorsopaties (M45-M46†, M48.–†, M53-M54†)  

G55.8∗∗∗∗ Compressions de les arrels i els plexes nerviosos e n altres 
malalties classificades en un altre lloc  

  G56    Mononeuropaties de l’extremitat superior 
Exclou: trastorn traumàtic actual dels nervis –v. lesió nerviosa 

segons regió corporal 

G56.0 Síndrome del túnel carpià  
G56.1 Altres lesions del nervi medià  
G56.2 Lesió del nervi cubital  

paràlisi tardana del nervi cubital 

G56.3 Lesió del nervi radial  
G56.4 Causàlgia  
G56.8 Altres mononeuropaties de l’extremitat superi or  

neuroma interdigital de l’extremitat superior 

G56.9 Mononeuropatia de l’extremitat superior no es pecificada  

  G57    Mononeuropaties de l’extremitat inferior 
Exclou: trastorn traumàtic actual dels nervis –v. lesió nerviosa 

segons regió corporal 

G57.0 Lesió del nervi ciàtic  
Exclou: ciàtica: 

• atribuïda a trastorn de disc intervertebral (M51.1) 
• NE (M54.3) 

G57.1 Meràlgia parestèsica  
síndrome del nervi cutani extern de la cuixa 

G57.2 Lesió del nervi femoral  
G57.3 Lesió del nervi popliti extern  

paràlisi del nervi peroneal 

G57.4 Lesió del nervi popliti intern  
G57.5 Síndrome del túnel tarsià  
G57.6 Lesió del nervi plantar  

metatarsàlgia de Morton 

G57.8 Altres mononeuropaties de l’extremitat inferi or  
neuroma interdigital de l’extremitat inferior 



   

  391 

G57.9 Mononeuropatia de l’extremitat inferior no es pecificada  

  G58    Altres mononeuropaties 
G58.0 Neuropatia intercostal  
G58.7 Mononeuritis múltiple  
G58.8 Altres mononeuropaties especificades  
G58.9 Mononeuropatia no especificada  

 G59∗∗∗∗   Mononeuropatia en malalties classificades en un a ltre 
lloc 

G59.0∗∗∗∗ Mononeuropatia diabètica (E10-E14† amb el  quart caràcter 
comú .4)  

G59.8∗∗∗∗ Altres mononeuropaties en malalties classificades e n un 
altre lloc  

Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós 
perifèric 
(G60-G64) 

Exclou: neuràlgia NE (M79.2) 
neuritis NE (M79.2) 
neuritis perifèrica en l’embaràs (O26.8) 
radiculitis NE (M54.1) 

  G60    Neuropatia hereditària i idiopàtica 
G60.0 Neuropatia motora i sensitiva hereditària  

atròfia muscular peroneal (tipus axonal) (tipus hipertròfic) 
malaltia: 
• Charcot-Marie-Tooth 
• Déjerine-Sottas 
neuropatia hipertròfica de la infància 
neuropatia motora i sensitiva hereditària, tipus I-IV 
síndrome de Roussy-Lévy 

G60.1 Malaltia de Refsum  
G60.2 Neuropatia associada a atàxia hereditària  
G60.3 Neuropatia progressiva idiopàtica  
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G60.8 Altres neuropaties hereditàries i idiopàtique s 
malaltia de Morvan 
neuropatia sensitiva: 
• hereditària dominant 
• hereditària recessiva 
síndrome de Nélaton 

G60.9 Neuropatia hereditària i idiopàtica no especi ficada  

  G61    Polineuropatia inflamatòria 
G61.0 Síndrome de Guillain-Barré  

polineuritis infecciosa (postinfecciosa) aguda 

G61.1 Neuropatia per sèrum  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

G61.8 Altres polineuropaties inflamatòries  
G61.9 Polineuropatia inflamatòria no especificada  

  G62    Altres polineuropaties 
G62.0 Polineuropatia induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

G62.1 Polineuropatia alcohòlica  
G62.2 Polineuropatia provocada per altres agents tò xics  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

G62.8 Altres polineuropaties especificades  
polineuropatia induïda per radiació 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

G62.9 Polineuropatia no especificada  
neuropatia NE 

G63∗∗∗∗   Polineuropatia en malalties classificades en un a ltre 
lloc 
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G63.0∗∗∗∗ Polineuropatia en malalties infeccioses i parasitàr ies 
classificades en un altre lloc  
polineuropatia (en): 
• diftèria (A36.8†) 
• lepra (A30.–†) 
• malaltia de Lyme (A69.2†) 
• mononucleosi infecciosa (B27. –†) 
• parotiditis (B26.8†) 
• postherpètica (B02.2†) 
• sífilis congènita tardana (A50.4†) 
• sífilis tardana (A52.1†) 
• tuberculosa (A17.8†) 

G63.1∗∗∗∗ Polineuropatia en malaltia neoplàstica (C00-D48†)  
G63.2∗∗∗∗ Polineuropatia diabètica (E10-E14† amb el quart car àcter 

comú .4)  
G63.3∗∗∗∗ Polineuropatia en altres malalties endocrines i met abòliques  

(E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)  
G63.4∗∗∗∗ Polineuropatia en carència nutricional (E40-E64†)  
G63.5∗∗∗∗ Polineuropatia en trastorns del teixit connectiu si stèmic 

(M30-M35†) 
G63.6∗∗∗∗ Polineuropatia en altres trastorns musculoesquelèti cs (M00-

M25†, M40-M96†) 
G63.8∗∗∗∗ Polineuropatia en altres malalties classificades en  un altre 

lloc  
neuropatia urèmica (N18.8†) 

  G64    Altres trastorns del sistema nerviós perifèric 
trastorn del sistema nerviós perifèric NE 

Malalties de la unió mioneural i els músculs 
(G70-G73) 

  G70    Miastènia greu i altres trastorns mioneurals 
Exclou: botulisme (A05.1) 

miastènia greu neonatal transitòria (P94.0) 

G70.0 Miastènia greu  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 
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G70.1 Trastorns mioneurals tòxics  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

G70.2 Miastènia congènita i de desenvolupament  
G70.8 Altres trastorns mioneurals especificats  
G70.9 Trastorn mioneural no especificat  

  G71    Trastorns primaris dels músculs 
Exclou: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3) 

miositis (M60.–) 
trastorns metabòlics (E70-E90) 

G71.0 Distròfia muscular  
distròfia muscular: 
• autosòmica recessiva de tipus infantil semblant a Duchenne o 

Becker 
• benigna [Becker] 
• benigna escapuloperoneal amb contractures precoces [Emery-

Dreifuss] 
• cintures escapular i pelviana 
• distal 
• escapuloperoneal 
• facioscapulohumeral 
• greu [Duchenne] 
• ocular 
• oculofaríngia 

Exclou: distròfia muscular congènita: 
• amb anomalies morfològiques especificades de la 

fibra muscular (G71.2) 
• NE (G71.2) 
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G71.1 Trastorns miotònics  
distròfia miotònica [Steinert] 
miotonia: 
• condrodistròfica 
• induïda per fàrmacs 
• simptomàtica 
miotonia congènita: 
• dominant [Thomsen] 
• recessiva [Becker] 
• NE 
neuromiotonia [Isaacs] 
paramiotonia congènita 
pseudomiotonia 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si són induïts per fàrmacs. 

G71.2 Miopaties congènites  
desproporció congènita del tipus de fibra muscular 
distròfia muscular congènita: 
• amb anomalies morfològiques especificades de la fibra muscular 
• NE 
malaltia: 
• mininuclear 
• multinuclear 
• zona central 
miopatia: 
• miotubular (centronuclear) 
• nemalínica 

G71.3 Miopatia mitocondrial no classificada a cap a ltre lloc  
G71.8 Altres trastorns primaris dels músculs  
G71.9 Trastorn primari del múscul no especificat  

miopatia hereditària NE 

  G72    Altres miopaties 
Exclou: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3) 

dermatopolimiositis (M33.–) 
infart isquèmic muscular (M62.2) 
miositis (M60.–) 
polimiositis (M33.2) 

G72.0 Miopatia induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 
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G72.1 Miopatia alcohòlica  
G72.2 Miopatia provocada per altres agents tòxics  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

G72.3 Paràlisi periòdica  
paràlisi periòdica (familiar): 
• hipercalèmica 
• hipocalèmica 
• miotònica 
• normocalèmica 

G72.4 Miopatia inflamatòria no classificada a cap a ltre lloc  
G72.8 Altres miopaties especificades  
G72.9 Miopatia no especificada  

 G73∗∗∗∗   Trastorns de la unió mioneural i els músculs en 
malalties classificades en un altre lloc 

G73.0∗∗∗∗ Síndromes miastèniques en malalties endocrines  
síndromes miastèniques en: 
• amiotròfia diabètica (E10-E14† amb el quart caràcter comú .4) 
• tirotoxicosi [hipertiroïdisme] (E05.–†) 

G73.1∗∗∗∗ Síndrome d’Eaton-Lambert (C80†)  
G73.2∗∗∗∗ Altres síndromes miastèniques en malaltia neoplàsti ca (C00-

D48†) 
G73.3∗∗∗∗ Síndromes miastèniques en altres malalties classifi cades en 

un altre lloc  
G73.4∗∗∗∗ Miopatia en malalties infeccioses i parasitàries cl assificades 

en un altre lloc  
G73.5∗∗∗∗ Miopatia en malalties endocrines  

miopatia en: 
• hiperparatiroïdisme (E21.0-E21.3†) 
• hipoparatiroïdisme (E20.–†) 
miopatia tirotòxica (E05.–†) 

G73.6∗∗∗∗ Miopatia en malalties metabòliques  
miopatia en: 
• malaltia per emmagatzematge de glicogen (E74.0†) 
• trastorns de l’emmagatzematge de lípids (E75.–†) 
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G73.7∗∗∗∗ Miopatia en altres malalties classificades en un al tre lloc  
miopatia en: 
• artritis reumatoide (M05-M06†) 
• esclerodèrmia (M34.8†) 
• lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 
• síndrome seca [Sjögren] (M35.0†) 

Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques 
(G80-G83) 

  G80    Paràlisi cerebral 
Exclou: paraplegia espàstica hereditària (G11.4) 

G80.0 Paràlisi cerebral quadriplègica espàstica  
paràlisi cerebral tetraplègica espàstica 

G80.1 Paràlisi cerebral diplègica espàstica  
paràlisi cerebral espàstica NE 
paràlisi espàstica congènita (cerebral) 

G80.2 Paràlisi cerebral hemiplègica espàstica  
G80.3 Paràlisi cerebral discinètica  

paràlisi cerebral atetoide 
paràlisi cerebral distònica 

G80.4 Paràlisi cerebral atàctica  
G80.8 Altres tipus de paràlisi cerebral  

síndromes de paràlisi cerebral mixta 

G80.9 Paràlisi cerebral no especificada  
paràlisi cerebral NE 

  G81    Hemiplegia 
Nota: Empreu aquesta categoria per a la codificació primària 

només quan l’hemiplegia (completa) (incompleta) es 
registra sense cap altra especificació, o bé quan 
s’indica que és antiga o de llarga durada, però no se 
n’especifica la causa. Empreu també aquesta categoria 
en codificació múltiple per a identificar els tipus 
d’hemiplegia originats per qualsevol causa. 

Exclou: paràlisi cerebral congènita (G80.–) 

G81.0 Hemiplegia flàccida  
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G81.1 Hemiplegia espàstica  
G81.9 Hemiplegia no especificada  

  G82    Paraplegia i quadriplegia 
Nota: Empreu aquesta categoria per a la codificació primària 

només quan les afeccions enumerades es registren 
sense cap altra especificació, o bé quan s’indica que 
són antigues o de llarga durada, però no se n’especifica 
la causa. Empreu també aquesta categoria en 
codificació múltiple per a identificar les afeccions 
originades per qualsevol causa. 

Exclou: paràlisi cerebral congènita (G80.–) 

G82.0 Paraplegia flàccida  
G82.1 Paraplegia espàstica  
G82.2 Paraplegia no especificada  

paràlisi d’ambudes extremitats inferiors NE 
paraplegia (inferior) NE 

G82.3 Quadriplegia flàccida  
G82.4 Quadriplegia espàstica  
G82.5 Quadriplegia no especificada  

tetraplegia NE 

  G83    Altres síndromes paralítiques 
Nota: Empreu aquesta categoria per a la codificació primària 

només quan les afeccions enumerades es registren 
sense cap altra especificació, o bé quan s’indica que 
són antigues o de llarga durada, però no se n’especifica 
la causa. Empreu també aquesta categoria en 
codificació múltiple per a identificar les afeccions 
originades per qualsevol causa. 

Inclou: paràlisi (completa) (incompleta), excepte la que es pot 
classificar a G80-G82 

G83.0 Diplegia de les extremitats superiors  
diplegia (superior) 
paràlisi d’ambdues extremitats superiors 

G83.1 Monoplegia d’extremitat inferior  
paràlisi de l’extremitat inferior 
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G83.2 Monoplegia d’extremitat superior  
paràlisi de l’extremitat superior 

G83.3 Monoplegia no especificada  
G83.4 Síndrome de la cua de cavall  

bufeta neurogènica provocada per la síndrome de la cua de cavall 

Exclou: bufeta neurogènica NE (G95.8) 

G83.8 Altres síndromes paralítiques especificades  
paràlisi de Todd (postepilèptica) 

G83.9 Síndrome paralítica no especificada  

Altres trastorns del sistema nerviós 
(G90-G99) 

  G90    Trastorns del sistema nerviós autònom 
Exclou: disfunció del sistema nerviós autònom provocada per 

alcohol (G31.2) 

G90.0 Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica  
síncope del si carotidi 

G90.1 Disautonomia familiar [Riley-Day]  
G90.2 Síndrome de Horner  

síndrome de Bernard(-Horner)  

G90.3 Degeneració multisistèmica  
hipotensió ortostàtica neurogènica [Shy-Drager] 

Exclou: hipotensió ortostàtica NE (I95.1) 

G90.4 Disreflèxia autonòmica  
G90.8 Altres trastorns del sistema nerviós autònom  
G90.9 Trastorn del sistema nerviós autònom no espec ificat  

  G91    Hidrocefàlia 
Inclou: hidrocefàlia adquirida 

Exclou: hidrocefàlia: 
• congènita (Q03.–) 
• provocada per toxoplasmosi congènita (P37.1) 

G91.0 Hidrocefàlia comunicant  
G91.1 Hidrocefàlia obstructiva  
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G91.2 Hidrocefàlia normotensiva  
G91.3 Hidrocefàlia posttraumàtica no especificada  
G91.8 Altres tipus d’hidrocefàlia  
G91.9 Hidrocefàlia no especificada  

  G92    Encefalopatia tòxica 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

  G93    Altres trastorns de l’encèfal 
G93.0 Quists cerebrals  

quist aracnoïdal 
quist porencefàlic adquirit 

Exclou: quists cerebrals congènits (Q04.6) 
quists periventriculars adquirits del nadó (P91.1) 

G93.1 Dany cerebral anòxic no classificat a cap alt re lloc  
Exclou: anòxia neonatal (P21.9) 

que complica: 
• assistència mèdica i quirúrgica (T80-T88) 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.8) 
• embaràs, treball de part o part (O29.2, O74.3, O89.2) 

G93.2 Hipertensió intracranial benigna  
Exclou: encefalopatia hipertensiva (I67.4) 

G93.3 Síndrome de fatiga postvírica  
encefalomielitis miàlgica benigna 

G93.4 Encefalopatia no especificada  
Exclou: encefalopatia: 

• alcohòlica (G31.2) 
• tòxica (G92) 

G93.5 Compressió encefàlica  
compressió 
herniació de l’encèfal (tronc)   

 
Exclou: compressió encefàlica traumàtica (difusa) (S06.2) 

• focal (S06.3) 

G93.6 Edema cerebral  
Exclou: edema cerebral: 

• provocat per lesió durant el part  (P11.0) 
• traumàtic (S06.1) 
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G93.7 Síndrome de Reye  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

G93.8 Altres trastorns de l’encèfal especificats  
encefalopatia postirradiació 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

G93.9 Trastorn de l’encèfal no especificat  

 G94∗∗∗∗   Altres trastorns de l’encèfal en malalties classi ficades 
en un altre lloc 

G94.0∗∗∗∗ Hidrocefàlia en malalties infeccioses i parasitàrie s 
classificades en un altre lloc  (A00-B99†)  

G94.1∗∗∗∗ Hidrocefàlia en malaltia neoplàstica (C00-D48†)  
G94.2∗∗∗∗ Hidrocefàlia en altres malalties classificades en u n altre lloc  
G94.8∗∗∗∗ Altres trastorns de l’encèfal especificats en malal ties 

classificades en un altre lloc  

  G95    Altres malalties de la medul·la espinal 
Exclou: mielitis (G04.–) 

G95.0 Siringomièlia i siringobúlbia  
G95.1 Mielopaties vasculars  

edema de la medul·la espinal 
flebitis i tromboflebitis intraraquídies no piògenes 
hematomièlia 
infart agut de medul·la espinal (embòlic) (no embòlic) 
mielopatia necròtica subaguda 
trombosi arterial de medul·la espinal 

Exclou: flebitis i tromboflebitis intraraquídies, excepte les no 
piògenes (G08) 

G95.2 Compressió medul·lar no especificada  
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G95.8 Altres malalties especificades de la medul·la  espinal  
bufeta neurogènica NE 
mielopatia: 
• induïda per fàrmacs 
• induïda per radiació 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent extern. 

Exclou: bufeta neurogènica: 
• provocada per la síndrome de la cua de cavall 

(G83.4) 
• NE (N31.9) 
disfunció neuromuscular de la bufeta urinària sense 

menció de lesió de medul·la espinal (N31.–) 

G95.9 Malaltia de la medul·la espinal no especifica da 
mielopatia NE 

  G96    Altres trastorns del sistema nerviós central 
G96.0 Filtració de líquid cefaloraquidi  

Exclou: per punció raquídia (G97.0) 

G96.1 Trastorns de les meninges no classificats a c ap altre lloc  
adherències meníngies (cerebrals) (espinals) 

G96.8 Altres trastorns del sistema nerviós central especificats  
G96.9 Trastorn del sistema nerviós central no espec ificat  

  G97    Trastorns del sistema nerviós posteriors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc 

G97.0 Filtració de líquid cefaloraquidi per punció raquídia  
G97.1 Altres reaccions a punció raquídia i lumbar  
G97.2 Hipotensió intracranial consecutiva a derivac ió ventricular  
G97.8 Altres trastorns del sistema nerviós posterio rs a un 

procediment  
G97.9 Trastorn del sistema nerviós posterior a un p rocediment no 

especificat  

  G98    Altres trastorns del sistema nerviós no classific ats a 
cap altre lloc 
trastorn del sistema nerviós NE 
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 G99∗∗∗∗   Altres trastorns del sistema nerviós en malalties  
classificades en un altre lloc 

G99.0∗∗∗∗ Neuropatia autonòmica en malalties endocrines i 
metabòliques  
neuropatia autonòmica amiloïdal (E85.–†) 
neuropatia autonòmica diabètica (E10-E14† amb el quart caràcter 

comú .4) 

G99.1∗∗∗∗ Altres trastorns del sistema nerviós autònom en alt res 
malalties classificades en un altre lloc  

G99.2∗∗∗∗ Mirlopatia en malalties classificades en un altre l loc  
mielopatia en: 
• espondilosi (M47.–†) 
• malaltia neoplàstica (C00-D48†) 
• trastorns del disc intervertebral (M50.0†, M51.0†) 
síndromes de compressió de l’artèria vertebral i espinal anterior 

(M47.0†) 

G99.8∗∗∗∗ Altres trastorns especificats del sistema nerviós e n 
malalties classificades en un altre lloc  
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Malalties de l’ull i els annexos 
(H00-H59) 

Exclou: complicacions de l’embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E99) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

H00-H06 Trastorns de la parpella, l’aparell lacrimal i l’òrbita 
H10-H13 Trastorns de la conjuntiva 
H15-H22 Trastorns de l’escleròtica, la còrnia, l’iris i el cos ciliar 
H25-H28 Trastorns del cristal·lí 
H30-H36 Trastorns de la coroide i la retina 
H40-H42 Glaucoma 
H43-H45 Trastorns del cos vitri i el globus ocular 
H46-H48 Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques 
H49-H52 Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, 

l’acomodació i la refracció 
H53-H54 Alteracions visuals i ceguesa 
H55-H59 Altres trastorns de l’ull i els annexos 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

H03∗ Trastorns de la parpella en malalties classificades en un altre lloc 
H06∗ Trastorns de l’aparell lacrimal i l’òrbita en malalties classificades 

en un altre lloc 
H13∗ Trastorns de la conjuntiva en malalties classificades en un altre 

lloc 
H19∗ Trastorns de l’escleròtica i la còrnia en malalties classificades en 

un altre lloc 
H22∗ Trastorns de l’iris i el cos ciliar en malalties classificades en un 

altre lloc 
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H28∗ Cataracta i altres trastorns del cristal·lí en malalties classificades 
en un altre lloc 

H32∗ Trastorns corioretinals en malalties classificades en un altre lloc 
H36∗ Trastorns de la retina en malalties classificades en un altre lloc 
H42∗ Glaucoma en malalties classificades en un altre lloc 
H45∗ Trastorns del cos vitri i el globus ocular en malalties classificades 

en un altre lloc 
H48∗ Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques en malalties 

classificades en un altre lloc 
H58∗ Altres trastorns de l’ull i els annexos en malalties classificades en 

un altre lloc 

Trastorns de la parpella, l’aparell lacrimal i l’òrbita 
(H00-H06) 

  H00    Mussol i calazi 
H00.0 Mussol i altres inflamacions profundes de la parpella  

abscés 
àntrax 
urçol 

de la parpella   
 
H00.1 Calazi  

  H01    Altres tipus d’inflamació de la parpella 
H01.0 Blefaritis  

Exclou: blefaroconjuntivitis (H10.5) 

H01.1 Dermatosis no infeccioses de la parpella  
dermatitis: 
• al·lèrgica 
• contacte 
• eczematosa 
lupus eritematós discoide 
xerodèrmia 

de la parpella   

 
H01.8 Altres inflamacions de la parpella especifica des  
H01.9 Inflamació de la parpella no especificada  
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  H02    Altres trastorns de la parpella 
Exclou: malformacions congènites de la parpella (Q10.0-

Q10.3) 

H02.0 Entropi i triquiasi de la parpella  
H02.1 Ectropi de la parpella  
H02.2 Lagoftàlmia  
H02.3 Blefarocalàsia  
H02.4 Ptosi de la parpella  
H02.5 Altres trastorns que afecten la funció de les  parpelles  

anquiloblefària 
blefarofimosi 
retracció palpebral 

Exclou: blefarospasme (G24.5) 
tic (psicogènic) (F95.–) 
• orgànic (G25.6) 

H02.6 Xantelasma de la parpella  
H02.7 Altres trastorns degeneratius de la parpella i la zona 

periocular  
cloasma 
madarosi 
vitiligen 

de la parpella   
 
H02.8 Altres trastorns de la parpella especificats  

cos estrany retingut a la parpella 
hipertricosi de la parpella 

H02.9 Trastorn de la parpella no especificat 

H03∗∗∗∗   Trastorns de la parpella en malalties classificad es en 
un altre lloc 

H03.0∗∗∗∗ Infestació parasitària de la parpella en malalties classificades 
en un altre lloc  
dermatitis de la parpella provocada per espècies de demòdex 

(B88.0†) 
infestació parasitària de la parpella en: 
• ftiriosi (B85.3.–†) 
• leishmaniosi (B55.–†) 
• loaosi (B74.3†) 
• oncocercosi (B73†) 
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H03.1∗∗∗∗ Afectació de la parpella en altres malalties infecc ioses 
classificades en un altre lloc  
afectació de la parpella en: 
• herpes zòster (B02.3†) 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (B00.5†) 
• lepra (A30.–†) 
• mol·lusc contagiós (B08.1†) 
• pian (A66.–†) 
• tuberculosi (A18.4†) 

H03.8∗∗∗∗ Afectació de la parpella en altres altres malalties  
classificades en un altre lloc  
afectació de la parpella en impetigen (L01.0†) 

  H04    Trastorns de l’aparell lacrimal 
Exclou: malformacions congènites de l’aparell lacrimal 

(Q10.4-Q10.6) 

H04.0 Dacrioadenitis  
dilatació crònica de la glàndula lacrimal 

H04.1 Altres trastorns de la glàndula lacrimal  
atròfia de la glàndula lacrimal 
dacríops 
quist lacrimal 
síndrome de l’ull sec 

H04.2 Epífora  
H04.3 Inflamació aguda i no especificada dels condu ctes lacrimals  

canaliculitis lacrimal 
dacriocistitis (flegmonosa) 
dacriopericistitis 

aguda, subaguda o no especificada 
 

Exclou: dacriocistitis neonatal (P39.1) 

H04.4 Inflamació crònica dels conductes lacrimals  
canaliculitis lacrimal 
dacriocistitis 
mucocele lacrimal 

crònica   
 
H04.5 Estenosi i insuficiència dels conductes lacri mals  

dacriòlit 
estenosi de: 
• canalicles lacrimals 
• conducte lacrimal 
• sac lacrimal 
eversió del punt lacrimal 
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H04.6 Altres canvis en els conductes lacrimals  
fístula lacrimal 

H04.8 Altres trastorns de l’aparell lacrimal  
H04.9 Trastorn no especificat de l’aparell lacrimal  

  H05    Trastorns de l’òrbita 
Exclou: malformació congènita de l’òrbita (Q10.7) 

H05.0 Inflamació aguda de l’òrbita  
abscés 
cel·lulitis 
osteomielitis 
periostitis 

de l’òrbita   

 
tenonitis 

H05.1 Trastorns inflamatoris crònics de l’òrbita  
granuloma orbitari 

H05.2 Afeccions exoftàlmiques  
desplaçament (lateral) del globus ocular NE 
edema 
hemorràgia de l’òrbita   

 
H05.3 Deformitat de l’òrbita  

atròfia 
exostosi de l’òrbita   

 
H05.4 Enoftàlmia  
H05.5 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a fer ida penetrant de 

l’òrbita  
cos estrany retrobulbar 

H05.8 Altres trastorns de l’òrbita  
quist orbitari 

H05.9 Trastorn de l’òrbita no especificat  

 H06∗∗∗∗   Trastorns de l’aparell lacrimal i l’òrbita en mal alties 
classificades en un altre lloc 

H06.0∗∗∗∗ Trastorns de l’aparell lacrimal en malalties classi ficades en 
un altre lloc  

H06.1∗∗∗∗ Infestació parasitària de l’òrbita en malalties cla ssificades en 
un altre lloc  
infecció orbitària per equinococs (B67.–†) 
miasi orbitària (B87.2†) 
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H06.2∗∗∗∗ Exoftàlmia distiroïdal  (E05.–†) 
H06.3∗∗∗∗ Altres trastorns de l’òrbita en malalties classific ades en un 

altre lloc  

Trastorns de la conjuntiva 
(H10-H13) 

  H10    Conjuntivitis 
Exclou: queratoconjuntivitis (H16.2) 

H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta  
H10.1 Conjuntivitis atòpica aguda  
H10.2 Altres conjuntivitis agudes  
H10.3 Conjuntivitis aguda no especificada  

Exclou: oftàlmia neonatal NE (P39.1) 

H10.4 Conjuntivitis crònica  
H10.5 Blefaroconjuntivitis  
H10.8 Altres conjuntivitis  
H10.9 Conjuntivitis no especificada  

  H11    Altres trastorns de la conjuntiva 
Exclou: queratoconjuntivitis (H16.2) 

H11.0 Pterigi  
Exclou: pseudopterigi (H11.8) 

H11.1 Degeneracions i dipòsits conjuntivals  
argirosi conjuntival [argíria] 
concrecions conjuntivals 
pigmentació conjuntival 
xeroftàlmia NE 

H11.2 Cicatrius conjuntivals  
simblèfaron 

H11.3 Hemorràgia conjuntival  
hemorràgia subconjuntival 
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H11.4 Altres trastorns i quists vasculars conjuntiv als  
aneurisma de la conjuntiva 
edema conjuntival 
hiperèmia de la conjuntiva 

H11.8 Altres trastorns especificats de la conjuntiv a 
pseudopterigi 

H11.9 Trastorn no especificat de la conjuntiva  

 H13∗∗∗∗   Trastorns de la conjuntiva en malalties classific ades en 
un altre lloc 

H13.0∗∗∗∗ Filariosi de la conjuntiva (B74. –†) 
H13.1∗∗∗∗ Conjuntivitis en malalties infeccioses i parasitàri es 

classificades en un altre lloc  
conjuntivitis (provocada per): 
• Acanthamoeba (B60.1†) 
• adenovírica fol·licular (aguda) (B30.1†) 
• clamídies (A74.0†) 
• diftèrica (A36.8†) 
• gonocòccica (A54.3†) 
• hemorràgica (aguda) (epidèmica) (B30.3†) 
• herpes zòster (B02.3†) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.5†) 
• meningocòccica (A39.8†) 
• Newcastle (B30.8†) 

H13.2∗∗∗∗ Conjuntivitis en altres malalties classificades en un altre lloc  
H13.3∗∗∗∗ Pemfigoide ocular  (L12.–†) 
H13.8∗∗∗∗ Altres trastorns de la conjuntiva en malalties clas sificades en 

un altre lloc  

Trastorns de l’escleròtica, la còrnia, l’iris i el cos ciliar 
(H15-H22) 

  H15    Trastorns de l’escleròtica 
H15.0 Escleritis  
H15.1 Episcleritis  
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H15.8 Altres trastorns de l’escleròtica  
èctasi escleral 
estafiloma equatorial 

Exclou: miopia degenerativa (H44.2) 

H15.9 Trastorn de l’escleròtica no especificat  

  H16    Queratitis 
H16.0 Úlcera corneal  

úlcera: 
• corneal: 

• amb hipopi 
• anular 
• central 
• marginal 
• perforada 
• NE 

• Mooren 

H16.1 Altres queratitis superficials sense conjunti vitis  
ceguesa de la neu 
fotoqueratitis 
queratitis: 
• areolar 
• estrellada 
• estriada 
• filamentosa 
• nummular 
• puntejada superficial 

H16.2 Queratoconjuntivitis  
oftàlmia nodular 
queratitis superficial amb conjuntivitis 
queratoconjuntivitis: 
• flictenular 
• neurotròfica 
• per exposició 
• NE 

H16.3 Queratitis intersticial i profunda  
H16.4 Neovascularització corneal  

pannus (corneal) 
vasos fantasmes (corneals) 

H16.8 Altres queratitis  
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H16.9 Queratitis no especificada  

  H17    Cicatrius i opacitats corneals 
H17.0 Leucoma adherent  
H17.1 Altres opacitats centrals de la còrnia  
H17.8 Altres cicatrius i opacitats corneals  
H17.9 Cicatriu i opacitat corneal no especificada  

  H18    Altres trastorns de la còrnia 
H18.0 Pigmentacions i dipòsits corneals  

anell de Kayser-Fleischer 
fus de Krukenberg 
hematocòrnia 
línia d’Stähli 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si són induïdes per fàrmacs. 

H18.1 Queratopatia ampul·lar  
H18.2 Altres edemes corneals  
H18.3 Canvis en les membranes corneals  

plec 
ruptura de la membrana de Descemet   

 
H18.4 Degeneració corneal  

arc senil 
queratopatia de franges 

Exclou: úlcera de Mooren (H16.0) 

H18.5 Distròfies corneals hereditàries  
distròfia: 
• corneal: 

• epitelial 
• granular 
• macular 
• reticular 

• Fuchs 

H18.6 Queratocon  
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H18.7 Altres deformitats corneals  
descemetocele 
èctasi corneal 
estafiloma corneal  
Exclou: malformacions corneals congènites (Q13.3-Q13.4) 

H18.8 Altres trastorns especificats de la còrnia  
anestèsia 
erosió recidivant 
hipoestèsia 

de la còrnia  
 
H18.9 Trastorn no especificat de la còrnia  

 H19∗∗∗∗   Trastorns de l’escleròtica i la còrnia en malalti es 
classificades en un altre lloc 

H19.0∗∗∗∗ Escleritis i episcleritis en malalties classificade s en un altre 
lloc  
episcleritis sifilítica (A52.7†) 
episcleritis tuberculosa (A18.5†) 
escleritis per herpes zòster (B02.3†) 

H19.1∗∗∗∗ Queratitis i queratoconjuntivitis per herpesvirus ( B00.5†) 
queratitis dendrítica i disciforme 

H19.2∗∗∗∗ Queratitis i queratoconjuntivitis en altres malalti es 
infeccioses i parasitàries classificades en un altr e lloc  
queratitis i queratoconjuntivitis (intersticial) en: 
• acantamebosi (B60.1†) 
• herpes zòster (B02.3†) 
• sífilis (A50.3†) 
• tuberculosi (A18.5†) 
• xarampió (B05.8†) 
queratoconjuntivitis epidèmica (B30.0†) 

H19.3∗∗∗∗ Queratitis i queratoconjuntivitis en altres malalti es 
classificades en un altre lloc  
queratoconjuntivitis seca (M35.0†) 

H19.8∗∗∗∗ Altres trastorns de l’escleròtica i la còrnia en ma lalties 
classificades en un altre lloc  
queratocon en síndrome de Down (Q90.–†) 
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  H20    Iridociclitis 
H20.0 Iridociclitis aguda i subaguda  

ciclitis 
iritis 
uveïtis anterior 

aguda, recurrent o subaguda   
 
H20.1 Iridociclitis crònica  
H20.2 Iridociclitis induïda pel cristal·lí  
H20.8 Altres iridociclitis  
H20.9 Iridociclitis no especificada  

  H21    Altres trastorns de l’iris i el cos ciliar 
Exclou: uveïtis simpàtica (H44.1) 

H21.0 Hipema  
Exclou: hipema traumàtic (S05.1) 

H21.1 Altres trastorns vasculars de l’iris i el cos  ciliar  
neovascularització de l’iris o el cos ciliar 
rubeosi de l’iris 

H21.2 Degeneració de l’iris i el cos ciliar  
atròfia de l’iris (essencial) (progressiva) 
degeneració de: 
• iris (pigmentària) 
• vora pupil·lar 
iridòsquisi 
quist pupil·lar miòtic 
translucidesa de l’iris 

H21.3 Quist de l’iris, el cos ciliar i la cambra an terior  
quist de l’iris, el cos ciliar i la cambra anterior: 
• exsudatiu 
• implantació 
• parasitari 
• NE 

Exclou: quist pupil·lar miòtic (H21.2) 
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H21.4 Membranes pupil·lars  
iris bombat 
oclusió pupil·lar 
seclusió pupil·lar 

H21.5 Altres adherències i ruptures de l’iris i el cos ciliar  
goniosinèquies 
iridodiàlisi 
recessió de l’angle de la cambra 
sinèquies (iris): 
• anteriors 
• posteriors 
• NE 

Exclou: corectòpia (Q13.2) 

H21.8 Altres trastorns especificats de l’iris i el cos ciliar  
H21.9 Trastorns no especificats de l’iris i el cos ciliar  

 H22∗∗∗∗   Trastorns de l’iris i el cos ciliar en malalties 
classificades en un altre lloc 

H22.0∗∗∗∗ Iridociclitis en malalties infeccioses i parasitàri es 
classificades en un altre lloc  
iridociclitis en: 
• herpes zòster (B02.3†) 
• infecció gonocòccica (A54.3†) 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (B00.5†) 
• sífilis (secundària) (A51.4†) 
• tuberculosi (A18.5†) 

H22.1∗∗∗∗ Iridociclitis en altres malalties classificades en un altre lloc  
iridociclitis en: 
• espondilitis anquilosant (M45†) 
• sarcoïdosi (D86.8†) 

H22.8∗∗∗∗ Altres trastorns de l’iris i el cos ciliar en malal ties 
classificades en un altre lloc  
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Trastorns del cristal·lí 
(H25-H28) 

  H25    Cataracta senil 
Exclou: glaucoma capsular amb pseudoexfoliació del cristal·lí 

(H40.1) 

H25.0 Cataracta incipient senil  
cataracta senil: 
• coronària 
• cortical 
• puntejada 
cataracta senil polar subcapsular (anterior) (posterior) 
fenedures aquoses 

H25.1 Cataracta nuclear senil  
cataracta brunnescens 
cataracta escleròtica nuclear 

H25.2 Cataracta senil morgagniana  
cataracta hipermadura senil 

H25.8 Altres cataractes senils  
formes combinades de cataracta senil 

H25.9 Cataracta senil no especificada  

  H26    Altres cataractes 
Exclou: cataracta congènita (Q12.0) 

H26.0 Cataracta infantil, juvenil i presenil  
H26.1 Cataracta traumàtica  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

H26.2 Cataracta complicada  
cataracta en iridociclitis crònica 
cataracta secundària a trastorns oculars 
taques glaucomatoses (subcapsulars) 

H26.3 Cataracta induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

H26.4 Opacitat de la lent postextracció de cataract a 
anell de Soemmering 
cataracta secundària 
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H26.8 Altres cataractes especificades  
H26.9 Cataracta no especificada  

  H27    Altres trastorns del cristal·lí 
Exclou: complicacions mecàniques de lent intraocular (T85.2) 

malformacions congènites del cristal·lí (Q12.–) 
pseudofàquia (Z96.1) 

H27.0 Afàquia  
H27.1 Luxació del cristal·lí  
H27.8 Altres trastorns del cristal·lí especificats  
H27.9 Trastorn del cristal·lí no especificat  

 H28∗∗∗∗   Cataracta i altres trastorns del cristal·lí en ma lalties 
classificades en un altre lloc 

H28.0∗∗∗∗ Cataracta diabètica (E10-E14† amb el quart caràcter  comú .3)  
H28.1∗∗∗∗ Cataracta en altres malalties endocrines, nutricion als i 

metabòliques  
cataracta en hipoparatiroïdisme (E20.–†) 
cataracta per malnutrició o deshidratació (E40-E46†) 

H28.2∗∗∗∗ Cataracta en altres malalties classificades en un a ltre lloc  
cataracta miotònica (G71.1†) 

H28.8∗∗∗∗ Altres trastorns del cristal·lí en malalties classi ficades en un 
altre lloc  

Trastorns de la coroide i la retina 
(H30-H36) 

  H30    Inflamació corioretinal 
H30.0 Inflamació corioretinal focal  

corioretinitis focal 
coroïditis focal 
retinitis focal 
retinocoroïditis focal 
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H30.1 Inflamació corioretinal disseminada  
corioretinitis disseminada 
coroïditis disseminada 
retinitis disseminada 
retinocoroïditis disseminada 

Exclou: retinopatia exsudativa (H35.0) 

H30.2 Ciclitis posterior  
pars planitis 

H30.8 Altres inflamacions corioretinals  
malaltia d’Harada 

H30.9 Inflamació corioretinal no especificada  
corioretinitis 
coroïditis 
retinitis 
retinocoroïditis 

NE   

 

  H31    Altres trastorns de la coroide 
H31.0 Cicatrius corioretinals  

cicatrius maculars del pol posterior (postinflamatòries) 
(posttraumàtiques) 

retinopatia solar 

H31.1 Degeneració coroïdal  
atròfia 
esclerosi de la coroide   

 
Exclou: estries angioides (H35.3) 

H31.2 Distròfia coroïdal hereditària  
atròfia convoluta de la coroide 
coroiderèmia 
distròfia coroïdal (areolar central) (generalitzada) (peripapil·lar) 

Exclou: carència d’ornitina (E72.4) 

H31.3 Hemorràgia i ruptura coroïdals  
hemorràgia coroïdal: 
• expulsiva 
• NE 

H31.4 Despreniment de la coroide  
H31.8 Altres trastorns de la coroide especificats  
H31.9 Trastorn de la coroide no especificat  
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 H32∗∗∗∗   Trastorns corioretinals en malalties classificade s en un 
altre lloc 

H32.0∗∗∗∗ Inflamació corioretinal en malalties infeccioses i parasitàries 
classificades en un altre lloc  
corioretinitis: 
• per Toxoplasma gondii (B58.0†) 
• sifilítica tardana (A52.7†) 
• tuberculosa (A18.5†) 

H32.8∗∗∗∗ Altres trastorns corioretinals en malalties classif icades en un 
altre lloc  

  H33    Despreniments i ruptures de la retina 
Exclou: despreniment de l’epiteli pigmentari de la retina 

(H35.7) 

H33.0 Despreniment de la retina amb ruptura de la r etina  
despreniment de la retina regmatogènic 

H33.1 Retinòsquisi i quists retinals  
pseudoquist de la retina 
quist de l’ora serrata 
quist parasitari de la retina NE 

Exclou: degeneració microcistoide de la retina (H35.4) 
retinòsquisi congènita (Q14.1) 

H33.2 Despreniment serós de la retina  
despreniment de la retina: 
• sense ruptura de la retina 
• NE 

Exclou: corioretinopatia serosa central (H35.7) 

H33.3 Ruptures de la retina sense despreniment  
esquinçament en forma 

de ferradura 
forat rodó 

de la retina sense despreniment 
 

opercle 
ruptura de la retina NE 

Exclou: cicatrius corioretinals després de cirurgia per 
despreniment (H59.8) 

degeneració perifèrica de la retina sense cap defecte 
(H35.4) 

H33.4 Despreniment de la retina per tracció  
vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de la retina 
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H33.5 Altres despreniments de la retina  

  H34    Oclusions vasculars de la retina 
Exclou: amaurosi fugaç (G45.3) 

H34.0 Oclusió transitòria d’artèria de la retina  
H34.1 Oclusió de l’artèria central de la retina  
H34.2 Altres oclusions d’artèria de la retina  

microembòlia retinal 
oclusió d’artèria de la retina: 

• branca 
• parcial 

placa de Hollenhorst 

H34.8 Altres oclusions vasculars de la retina  
oclusió de vena de la retina: 
• central 
• incipient 
• parcial 
• tributària 

H34.9 Oclusió vascular de la retina no especificada  

  H35    Altres trastorns de la retina 
H35.0 Retinopatia de fons i canvis vasculars de la retina  

canvis en l’aspecte vascular de la retina 
embeinament vascular de la retina 
microaneurismes de la retina 
neovascularització de la retina 
perivasculitis de la retina 
retinopatia: 
• Coats 
• exsudativa 
• fons NE 
• hipertensiva 
• NE 
varices de la retina 
vasculitis de la retina 

H35.1 Retinopatia de la prematuritat  
fibroplàsia retrolenticular 
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H35.2 Altres retinopaties proliferatives  
vitreoretinopatia proliferativa 

Exclou: vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de la 
retina (H33.4) 

H35.3 Degeneració macular i del pol posterior  
arrugament 
druses (degeneratives) 
estries angioides 
forat 
quist 

macular -s   

 
degeneració de Kuhnt-Junius 
degeneració macular senil (atròfica) (exsudativa) 
maculopatia tòxica 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si són provocades per fàrmacs. 

H35.4 Degeneració perifèrica de la retina  
degeneració de la retina: 
• empedrat 
• en palissada 
• microcistoide 
• reticular 
• NE 

Exclou: amb ruptura de la retina (H33.3) 

H35.5 Distròfia retinal hereditària  
distròfia: 
• retinal (amb puntejat blanc) (fundus albipunctatus) (pigmentària) 

(vitel·liforme) 
• tapetoretinal 
• vitreoretinal 
malaltia de Stargardt 
retinitis pigmentària 

H35.6 Hemorràgia retinal  
H35.7 Separació de les capes retinals  

corioretinopatia serosa central 
despreniment de l’epiteli pigmentari de la retina 

H35.8 Altres trastorns de la retina especificats  
H35.9 Trastorn de la retina no especificat  
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 H36∗∗∗∗   Trastorns de la retina en malalties classificades  en un 
altre lloc 

H36.0∗∗∗∗ Retinopatia diabètica (E10-E14† amb el quart caràct er comú 
.3) 

H36.8∗∗∗∗ Altres trastorns de la retina en malalties classifi cades en un 
altre lloc  
distròfia retinal en trastorns de l’emmagatzematge de lípids 

(E75.–†) 
retinopatia ateroscleròtica (I70.8†) 
retinopatia drepanocítica proliferativa (D57.–†) 

Glaucoma 
(H40-H42) 

  H40    Glaucoma 
Exclou: glaucoma absolut (H44.5) 

glaucoma congènit (Q15.0) 
glaucoma traumàtic per lesió durant el part (P15.3) 

H40.0 Sospita de glaucoma  
hipertensió ocular 

H40.1 Glaucoma d’angle obert primari  
glaucoma (primari) (estadi residual): 
• capsular amb pseudoexfoliació del cristal·lí 
• crònic simple 
• pigmentari 
• tensió baixa 

H40.2 Glaucoma d’angle tancat primari  
glaucoma d’angle tancat (primari) (estadi residual): 
• agut 
• crònic 
• intermitent 

H40.3 Glaucoma secundari a traumatisme ocular  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa. 

H40.4 Glaucoma secundari a inflamació ocular  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa. 

H40.5 Glaucoma secundari a altres trastorns de l’ul l 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa. 
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H40.6 Glaucoma secundari a fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

H40.8 Altres glaucomes  
H40.9 Glaucoma no especificat  

 H42∗∗∗∗   Glaucoma en malalties classificades en un altre l loc 

H42.0∗∗∗∗ Glaucoma en malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques  
glaucoma en: 
• amiloïdosi (E85.–†) 
• síndrome de Lowe (E72.0†) 

H42.8∗∗∗∗ Glaucoma en altres malalties classificades en un al tre lloc  
glaucoma en oncocercosi (B73†) 

Trastorns del cos vitri i el globus ocular 
(H43-H45) 

  H43    Trastorns del cos vitri 
H43.0 Prolapse vitri  

Exclou: síndrome vítria consecutiva a intervenció de cataractes 
(H59.0) 

H43.1 Hemorràgia vítria  
H43.2 Dipòsits cristal·lins en el cos vitri  
H43.3 Altres opacitats vítries  

membranes i filaments vitris 

H43.8 Altres trastorns del cos vitri  
degeneració vítria 
despreniment vitri 

Exclou: vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de la 
retina (H33.4) 

H43.9 Trastorn del cos vitri no especificat  
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  H44    Trastorns del globus ocular 
Inclou: trastorns que afecten múltiples estructures de l’ull 

H44.0 Endoftalmitis supurativa  
abscés vitri 
panoftalmitis 

H44.1 Altres endoftalmitis  
endoftalmitis parasitària NE 
uveïtis simpàtica 

H44.2 Miopia degenerativa  
H44.3 Altres trastorns degeneratius del globus ocul ar 

calcosi 
siderosi de l’ull 

H44.4 Hipotonia ocular  
H44.5 Afeccions degeneratives del globus ocular  

atròfia del globus ocular 
glaucoma absolut 
ptisi bulbar 

H44.6 Cos estrany magnètic intraocular retingut (an tic)  
cos estrany magnètic (antic) retingut (en): 
• cambra anterior 
• cos ciliar 
• cos vitri 
• cristal·lí 
• iris 
• paret posterior del globus ocular 

H44.7 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic)  
cos estrany (no magnètic) (antic) retingut (en): 
• cambra anterior 
• cos ciliar 
• cos vitri 
• cristal·lí 
• iris 
• paret posterior del globus ocular 

H44.8 Altres trastorns del globus ocular  
hemoftàlmia 
luxació del globus ocular 

H44.9 Trastorn no especificat del globus ocular  
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 H45∗∗∗∗   Trastorns del cos vitri i el globus ocular en mal alties 
classificades en un altre lloc 

H45.0∗∗∗∗ Hemorràgia vítria en malalties classificades en un altre lloc  
H45.1∗∗∗∗ Endoftalmitis en malalties classificades en un altr e lloc  

endoftalmitis en: 
• cisticercosi (B69.1†) 
• oncocercosi (B73†) 
• toxocarosi (B83,0†) 

H45.8∗∗∗∗ Altres trastorns del cos vitri i el globus ocular e n malalties 
classificades en un altre lloc  

Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques 
(H46-H48) 

  H46    Neuritis òptica 
neuritis retrobulbar NE 
neuropatia òptica, excepte neuropatia isquèmica 
papil·litis òptica 

Exclou: neuromielitis òptica [Devic] (G36.0) 
neuropatia òptica isquèmica (H47.0) 

  H47    Altres trastorns del nervi òptic [segon parell cr anial] i 
les vies òptiques 

H47.0 Trastorns del nervi òptic no classificats a c ap altre lloc  
compressió del nervi òptic 
hemorràgia en les beines del nervi òptic 
neuropatia òptica isquèmica 

H47.1 Papil·ledema no especificat  
H47.2 Atròfia òptica  

pal·lidesa temporal del disc òptic 

H47.3 Altres trastorns del disc òptic  
druses del disc òptic 
pseudopapil·ledema 

H47.4 Trastorns del quiasma òptic  
H47.5 Trastorns d’altres vies òptiques  

trastorns dels tractes òptics, els nuclis del cos geniculat i les 
radiacions òptiques 

H47.6 Trastorns del còrtex visual  
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H47.7 Trastorn no especificat de les vies òptiques  

 H48∗∗∗∗   Trastorns del nervi òptic [segon parell cranial] i les vies 
òptiques en malalties classificades en un altre llo c 

H48.0∗∗∗∗ Atròfia òptica en malalties classificades en un alt re lloc  
atròfia òptica en sífilis tardana (A52.1†) 

H48.1∗∗∗∗ Neuritis retrobulbar en malalties classificades en un altre lloc  
neuritis retrobulbar en: 
• esclerosi múltiple (G35†) 
• infecció meningocòccica (A39.8†) 
• sífilis tardana (A52.1†) 

H48.8∗∗∗∗ Altres trastorns del nervi òptic i les vies òptique s en 
malalties classificades en un altre lloc  

Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, 
l’acomodació i la refracció 
(H49-H52) 

Exclou: nistagme i altres moviments oculars irregulars (H55) 

  H49    Estrabisme paralític 
Exclou: oftalmoplegia: 

• interna (H52.5) 
• internuclear (H51.2) 
• supranuclear progressiva (G23.1) 

H49.0 Paràlisi del tercer parell cranial [nervi mot or ocular comú]  
H49.1 Paràlisi del quart parell cranial [nervi patè tic]  
H49.2 Paràlisi del sisè parell cranial [nervi motor  ocular extern]  
H49.3 Oftalmoplegia total (externa)  
H49.4 Oftalmoplegia externa progressiva  
H49.8 Altres tipus d’estrabisme paralític  

oftalmoplegia externa NE 
síndrome de Kearns-Sayre 

H49.9 Estrabisme paralític no especificat  
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  H50    Altres tipus d’estrabisme 
H50.0 Estrabisme concomitant convergent  

esotropia (alternant) (monocular), excepte esotropia intermitent 

H50.1 Estrabisme concomitant divergent  
exotropia (alternant) (monocular), excepte exotropia intermitent 

H50.2 Estrabisme vertical  
hipertropia 
hipotropia 

H50.3 Heterotropia intermitent
esotropia intermitent 
exotropia intermitent (alternant) (monocular)  

 
H50.4 Altres tipus d’heterotropia i heterotropia no  especificada  

ciclotropia 
estrabisme concomitant NE 
microtropia 
síndrome de monofixació 

H50.5 Heterofòria  
esofòria 
exofòria 
hiperfòria alternant 

H50.6 Estrabisme mecànic  
estrabisme provocat per adherències 
limitació traumàtica de la ducció del múscul ocular 
síndrome de la beina de Brown 

H50.8 Altres estrabismes especificats  
síndrome de Duane 

H50.9 Estrabisme no especificat  

  H51    Altres trastorns de la mobilitat binocular 
H51.0 Paràlisi de la mirada conjugada  
H51.1 Insuficiència i excés de convergència  
H51.2 Oftalmoplegia internuclear  
H51.8 Altres trastorns especificats de la mobilitat  binocular  
H51.9 Trastorn no especificat de la mobilitat binoc ular  

  H52    Trastorns de la refracció i l’acomodació 
H52.0 Hipermetropia  
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H52.1 Miopia  
Exclou: miopia degenerativa (H44.2) 

H52.2 Astigmatisme  
H52.3 Anisometropia i anisoiconia  
H52.4 Presbiopia  
H52.5 Trastorns de l’acomodació  

oftalmoplegia interna (completa) (total) 
espasme 
parèsia d’acomodació   

 
H52.6 Altres trastorns de la refracció  
H52.7 Trastorn de la refracció no especificat  

Alteracions visuals i ceguesa 
(H53-H54) 

  H53    Alteracions visuals 
H53.0 Ambliopia ex anopsia  

ambliopia: 
• anisometròpica 
• estràbica 
• per privació 

H53.1 Alteracions visuals subjectives  
astenopia 
ceguesa diürna 
escotoma centellejant 
fotofòbia 
halos visuals 
hemeralopia 
metamorfòpsia 
pèrdua sobtada de la visió 

Exclou: al·lucinacions visuals (R44.1) 

H53.2 Diplopia  
visió doble 

H53.3 Altres trastorns de la visió binocular  
correspondència retinal anòmala 
fusió amb estereòpsia defectuosa 
percepció visual simultània sense fusió 
supressió de la visió binocular 
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H53.4 Defectes del camp visual  
anopia [anòpsia] de quadrant 
contracció generalitzada del camp visual 
escotoma: 
• anular 
• arciforme 
• Bjerrum 
• central 
hemianopia [hemianòpsia] (heterònima) (homònima) 
punt cec augmentat 

H53.5 Deficiències de la visió dels colors  
acromatòpsia 
daltonisme 
deficiència de la visió dels colors adquirida 
deuteranomalia 
deuteranopia 
protanomalia 
protanopia 
tritanomalia 
tritanopia 

Exclou: ceguesa diürna (H53.1) 

H53.6 Ceguesa nocturna  
Exclou: causada per carència de vitamina A (E50.5) 

H53.8 Altres alteracions visuals  
H53.9 Alteració visual no especificada  

  H54    Ceguesa i visió disminuïda 
Nota: Per a definir les categories de deterioració visual vegeu 

la taula següent. 

Exclou: amaurosi fugaç (G45.3) 

H54.0 Ceguesa d’ambdós ulls  
categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en ambdós ulls 

H54.1 Ceguesa d’un ull i visió disminuïda de l’altr e ull  
categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en un ull amb les 

categories 1 o 2 a l’altre ull 

H54.2 Visió disminuïda d’ambdós ulls  
categories de deterioració visual 1 o 2 en ambdós ulls 

H54.3 Pèrdua visual no qualificada d’ambdós ulls  
categoria de deterioració visual 9 en ambdós ulls 
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H54.4 Ceguesa d’un sol ull  
categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en un ull [visió normal a 

l’altre ull] 

H54.5 Visió disminuïda d’un sol ull  
categories de deterioració visual 1o 2 en un ull [visió normal a 

l’altre ull] 

H54.6 Pèrdua visual no qualificada d’un ull  
categoria de deterioració visual 9 en un ull [visió normal a l’altre 

ull] 

H54.7 Pèrdua visual no especificada  
categoria de deterioració visual 9 NE 

Nota: Els nivells de gravetat de deterioració visual definits 
en la taula següent es basen en recomanacions del 
Grup d’Estudi per a la Prevenció de la Ceguesa de 
l’OMS (Ginebra, 6-10 de novembre de 1972; Sèrie 
d’Informes Tècnics de l’OMS 518) 

El terme «visió disminuïda» de la categoria H54 inclou 
les categories 1 i 2 de la taula, el terme «ceguesa» 
inclou les categories 3, 4 i 5 i el terme «pèrdua visual 
no qualificada» inclou la categoria 9. 

Si teniu en compte l’abast del camp visual, assigneu a 
la categoria 3 els pacients amb un camp visual inferior 
a 10o però superior a 5o al voltant del punt central de 
fixació, i assigneu a la categoria 4 els pacients amb un 
camp visual inferior a 5o al voltant del punt central de 
fixació, fins i tot si l’agudesa visual central no és 
deteriorada. 
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Agudesa visual amb la millor correcció possible  Categories de 
deterioració 
visual  Màxim inferior a:  Mínim igual o superior 

a: 
 

6/18 6/60 
1 3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 
 20/70 20/200 
   
 6/60 3/60 

2 1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 
 20/200 20/400 
   
 3/60 1/60 (compte de dits a 1 

metre) 
3 1/20 (0,05) 1/50 (0,02) 
 20/400 5/300 (20/1200) 
   
 1/60 (compte de dits a 1 metre) Percepció de llum 
4 1/50 (0,02)  
 5/300  
5 
9 

No-percepció de llum 
No determinada o no especificada 

Altres trastorns de l’ull i els annexos 
(H55-H59) 

  H55    Nistagme i altres moviments oculars irregulars 
nistagme: 
• congènit 
• dissociat 
• latent 
• privació 
• NE 

  H57    Altres trastorns de l’ull i els annexos 
H57.0 Anomalies de la funció pupil·lar  
H57.1 Dolor ocular  
H57.8 Altres trastorns especificats de l’ull i els annexos  
H57.9 Trastorn no especificat de l’ull i els annexo s 
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 H58∗∗∗∗   Altres trastorns de l’ull i els annexos en malalt ies 
classificades en un altre lloc 

H58.0∗∗∗∗ Anomalies de la funció pupil·lar en malalties class ificades en 
un altre lloc  
pupil·la o fenomen d’Argyll Robertson sifilític (A52.1†) 

H58.1∗∗∗∗ Alteracions visuals en malalties classificades en u n altre lloc  
H58.8∗∗∗∗ Altres trastorns especificats de l’ull i els annexo s en 

malalties classificades en un altre lloc  
oftalmopatia sifilítica NCAL: 
• congènita: 

• precoç (A50.0†) 
• tardana (A50.3†) 

• precoç (secundària) (A51.4†) 
• tardana (A52.7†) 

  H59    Trastorns de l’ull i els annexos posteriors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc 
Exclou: complicació mecànica de: 

• lent intraocular (T85.2) 
• altres dispositius protètics, implants i empelts oculars 

(T85.3) 
pseudofàquia (Z96.1) 

H59.0 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva  a intervenció 
de cataractes  
síndrome vítria (tacte) 
síndrome vítria corneal 

H59.8 Altres trastorns de l’ull i els annexos poste riors a un 
procediment  
cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment 
 

H59.9 Trastorn de l’ull i els annexos posterior a u n procediment no 
especificat  
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Malalties de l’orella i l’apòfisi mastoide 
(H60-H95) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

H60-H62 Malalties de l’orella externa 
H65-H75 Malalties de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 
H80-H83 Malalties de l’orella interna 
H90-H95 Altres trastorns de l’orella 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

H62∗ Trastorns de l’orella externa en malalties classificades en un altre 
lloc 

H67∗ Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc 
H75∗ Altres trastorns de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide en 

malalties classificades en un altre lloc 
H82∗ Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc 
H94∗ Altres trastorns de l’orella en malalties classificades en un altre 

lloc 
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Malalties de l’orella externa 
(H60-H62) 

  H60    Otitis externa 
H60.0 Abscés de l’orella externa 

furóncol del pavelló auricular o el conducte auditiu extern  
H60.1 Cel·lulitis de l’orella externa  

cel·lulitis de: 
• conducte auditiu extern 
• pavelló auricular 

H60.2 Otitis externa maligna  
H60.3 Altres tipus d’otitis externa infecciosa  

nedadors 
otitis externa: 
• difusa 
• hemorràgica 

H60.4 Colesteatoma de l’orella externa  
queratosi obturant de l’orella externa (conducte) 

H60.5 Otitis externa aguda no infecciosa  
otitis externa aguda: 
• actínica 
• contacte 
• eczematoide 
• per substàncies químiques 
• reactiva 
• NE 

H60.8 Altres tipus d’otitis externa  
otitis externa crònica NE 

H60.9 Otitis externa no especificada  

  H61    Altres trastorns de l’orella externa 
H61.0 Pericondritis de l’orella externa  

condrodermatitis nodular crònica de l’hèlix 
pericondritis de: 
• aurícula 
• pavelló de l’orella 
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H61.1 Trastorns no infecciosos del pavelló de l’ore lla  
deformitat adquirida de: 
• aurícula 
• pavelló de l’orella 

Exclou: orella de coliflor (M95.1) 

H61.2 Cerumen impactat  
cera a l’orella 

H61.3 Estenosi adquirida del conducte auditiu exter n 
col·lapse del conducte auditiu extern 

H61.8 Altres trastorns de l’orella externa especifi cats  
exostosi del conducte auditiu extern 

H61.9 Trastorn de l’orella externa no especificat  

 H62∗∗∗∗   Trastorns de l’orella externa en malalties classi ficades 
en un altre lloc 

H62.0∗∗∗∗ Otitis externa en malalties bacterianes classificad es en un 
altre lloc  
otitis externa en erisipela (A46†) 

H62.1∗∗∗∗ Otitis externa en malalties víriques classificades en un altre 
lloc  
otitis externa en: 
• herpes zòster (B02.8†) 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (B00.1†) 

H62.2∗∗∗∗ Otitis externa en micosis  
otitis externa en: 
• aspergil·losi (B44.8†) 
• candidosi (B37.2†) 
otomicosi NE (B36.9†) 

H62.3∗∗∗∗ Otitis externa en altres malalties infeccioses i pa rasitàries 
classificades en un altre lloc  

H62.4∗∗∗∗ Otitis externa en altres malalties classificades en  un altre lloc  
otitis externa en impetigen (L01.−†) 

H62.8∗∗∗∗ Altres trastorns de l’orella externa en malalties c lassificades 
en un altre lloc  
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Malalties de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 
(H65−H75) 

  H65    Otitis mitjana no supurativa 
Inclou: amb miringitis 

Empreu un codi addicional (H72), si voleu, per a identificar la 
presència de membrana timpànica perforada. 

H60.5 Otitis mitjana aguda serosa  
otitis mitjana secretora aguda i subaguda 

H65.1 Altres otitis mitjanes agudes no supuratives  
otitis mitjana aguda i subaguda: 
• al·lèrgica (mucoide) (hemorràgica) (serosa) 
• hemorràgica 
• mucoide 
• no supurativa NE 
• seromucosa 

Exclou: barotraumatisme òtic (T70.0) 
otitis mitjana (aguda) NE (H66.9) 

H65.2 Otitis mitjana serosa crònica 
catarro tubotimpànic crònic 

H65.3 Otitis mitjana mucoide crònica  
orella de cola [glue ear] 
otitis mitjana crònica: 
• mucinosa 
• secretora 
• transsudativa 

Exclou: malaltia adhesiva de l’orella mitjana (H74.1) 

H65.4 Altres otitis mitjanes no supuratives cròniqu es 
otitis mitjana crònica: 
• al·lèrgica 
• amb embassament (no purulenta) NE 
• exsudativa 
• no supurativa NE 
• seromucosa 
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H65.9 Otitis mitjana no supurativa no especificada 
otitis mitjana: 
• al·lèrgica 
• amb embassament (no purulenta) NE 
• catarral 
• exsudativa 
• mucoide 
• secretora 
• seromucosa 
• serosa 
• transsudativa 

  H66    Otitis mitjana supurativa i no especificada 
Inclou: amb miringitis 

Empreu un codi addicional (H72), si voleu, per a identificar la 
presència de membrana timpànica perforada. 

H66.0 Otitis mitjana aguda supurativa  
H66.1 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica cròni ca 

malaltia tubotimpànica crònica 
otitis mitjana supurativa crònica benigna 

H66.2 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica  
malaltia aticoantral crònica 

H66.3 Altres otitis mitjanes supuratives cròniques  
otitis mitjana supurativa crònica NE 

H66.4 Otitis mitjana supurativa no especificada  
otitis mitjana purulenta NE 

H66.9 Otitis mitjana no especificada  
otitis mitjana: 
• aguda NE 
• crònica NE 
• NE 

 H67∗∗∗∗   Otitis mitjana en malalties classificades en un a ltre lloc 

H67.0∗∗∗∗ Otitis mitjana en malalties bacterianes classificad es en un 
altre lloc  
otitis mitjana en: 
• febre escarlatina (A38†) 
• tuberculosi (A18.6†) 
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H67.1∗∗∗∗ Otitis mitjana en malalties víriques classificades en un altre 
lloc  
otitis mitjana en: 
• grip (J09−J11†) 
• xarampió (B05.3†) 

H67.8∗∗∗∗ Otitis mitjana en altres malalties classificades en  un altre lloc  

  H68    Salpingitis i obstrucció de la trompa d’Eustaqui 
H68.0 Salpingitis de la trompa d’Eustaqui  
H68.1 Obstrucció de la trompa d’Eustaqui  

compressió 
estenosi 
estretor 

de la trompa d’Eustaqui   
 

  H69    Altres trastorns de la trompa d’Eustaqui 
H60.0 Distensió de la trompa d’Eustaqui 

H69.8 Altres trastorns de la trompa d’Eustaqui espe cificats  
H69.9 Trastorn de la trompa d’Eustaqui no especific at 

  H70    Mastoïditis i afeccions relacionades 
H70.0 Mastoïditis aguda  

abscés 
empiema 

de l’apòfisi mastoide   
 
H70.1 Mastoïditis crònica  

càries 
fístula 

de l’apòfisi mastoide  
 
H70.2 Petrositis  

inflamació del penyal (aguda) (crònica) 

H70.8 Altres mastoïditis i afeccions relacionades  
H70.9 Mastoïditis no especificada  

  H71    Colesteatoma de l’orella mitjana 
colesteatoma de timpà 

Exclou: colesteatoma de l’orella externa (H60.4) 
colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d’una 

mastoidectomia (H95.0) 
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  H72    Perforació de la membrana timpànica 
Inclou: perforació del timpà: 

• persistent posttraumàtica 
• postinflamatòria 

Exclou: ruptura traumàtica de timpà (S09.2) 

H72.0 Perforació central de la membrana timpànica  
H72.1 Perforació àtica de la membrana timpànica  

perforació de la part flàccida 

H72.2 Altres perforacions marginals de la membrana timpànica  
H72.8 Altres perforacions de la membrana timpànica  

perforació -ons: 
• múltiple 
• total de la membrana timpànica  

 
H72.9 Perforació de la membrana timpànica no especi ficada  

  H73    Altres trastorns de la membrana timpànica 
H73.0 Miringitis aguda  

miringitis ampul·lar 
timpanitis aguda 

Exclou: amb otitis mitjana (H65-H66) 

H73.1 Miringitis crònica  
timpanitis crònica 

Exclou: amb otitis mitjana (H65-H66) 

H73.8 Altres trastorns de la membrana timpànica esp ecificats  
H73.9 Trastorn no especificat de la membrana timpàn ica  

  H74    Altres trastorns de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 
H74.0 Timpanosclerosi  
H74.1 Malaltia adhesiva de l’orella mitjana  

otitis adhesiva 

Exclou: orella de cola [glue ear] (H65.3) 

H74.2 Discontinuïtat i luxació dels ossicles de l’o rella  
H74.3 Altres anomalies adquirides dels ossicles de l’orella  

anquilosi 
pèrdua parcial 

dels ossicles de l’orella  
 
H74.4 Pòlip de l’orella mitjana  
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H74.8 Altres trastorns especificats de l’orella mit jana i l’apòfisi 
mastoide  

H74.9 Trastorn no especificat de l’orella mitjana i  l’apòfisi mastoide  

 H75∗∗∗∗   Altres trastorns de l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 
en malalties classificades en un altre lloc 

H75.0∗∗∗∗ Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries  
classificades en un altre lloc  
mastoïditis tuberculosa (A18.0†) 

H75.8∗∗∗∗ Altres trastorns especificats de l’orella mitjana i  l’apòfisi 
mastoide en malalties classificades en un altre llo c 

Malalties de l’orella interna 
(H80−H83) 

  H80    Otosclerosi 
Inclou: otospongiosi 

H80.0 Otosclerosi no obliterant que afecta la fines tra oval  
H80.1 Otosclerosi obliterant que afecta la finestra  oval  
H80.2 Otosclerosi coclear  

otosclerosi que afecta: 
• càpsula òtica 
• finestra rodona 

H80.8 Altres otosclerosis  
H80.9 Otosclerosi no especificada  

  H81    Trastorns de la funció vestibular 
Exclou: vertigen: 

• epidèmic (A88.1) 
• NE (R42) 

H81.0 Malaltia de Ménière  
hidrops laberíntic 
síndrome o vertigen de Ménière 

H81.1 Vertigen paroxismal benigne  
H81.2 Neuronitis vestibular  
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H81.3 Altres vertígens perifèrics  
síndrome de Lermoyez 
vertigen: 
• aural 
• otogènic 
• perifèric NE 

H81.4 Vertigen d’origen central  
nistagme posicional central 

H81.8 Altres trastorns de la funció vestibular  
H81.9 Trastorn no especificat de la funció vestibul ar 

síndrome vertiginosa NE 

 H82∗∗∗∗   Síndromes vertiginoses en malalties classificades  en 
un altre lloc 

  H83    Altres malalties de l’orella interna 
H83.0 Labirintitis  
H83.1 Fístula laberíntica  
H83.2 Disfunció laberíntica  

hipersensibilitat 
hipofunció 
pèrdua de funció 

del laberint   
 
H83.3 Efectes del soroll en l’orella interna  

hipoacúsia induïda pel soroll 
traumatisme acústic 

H83.8 Altres malalties especificades de l’orella in terna  
H83.9 Malaltia no especificada de l’orella interna  
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Altres trastorns de l’orella 
(H90−H95) 
  H90    Hipoacúsia conductiva i neurosensorial 

Inclou: sordesa congènita 

Exclou: hipoacúsia: 
• induïda pel soroll (H83.3) 
• ototòxica (H91.0) 
• sobtada (idiopàtica) (H91.2) 
• NE (H91.9) 
sordesa NE (H91.9) 
sordmudesa NCAL (H91.3) 

H90.0 Hipoacúsia conductiva bilateral  
H90.1 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició no disminuïda 

en el costat contralateral  
H90.0 Hipoacúsia conductiva no especificada  

sordesa conductiva NE 

H90.3 Hipoacúsia neurosensorial bilateral  
H90.4 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audi ció no 

disminuïda en el costat contralateral  
H90.5 Hipoacúsia neurosensorial no especificada  

hipoacúsia: 
• central 
• neural 
• perceptiva 
• sensorial 

NE   

 
sordesa congènita NE 
sordesa neurosensorial NE 

H90.6 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial bilateral  
H90.7 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb 

audició no disminuïda en el costat contralateral  
H90.8 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial no 

especificada  
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  H91    Altres hipoacúsies 
Exclou: cerumen impactat (H61.2) 

hipoacúsia induïda pel soroll (H83.3) 
hipoacúsia tal com es classifica a H90.– 
percepció auditiva anòmala (H93.2) 
sordesa isquèmica transitòria (H93.0) 
sordesa psicogènica (F44.6) 

H91.0 Hipoacúsia ototòxica  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

H91.1 Presbiacúsia  
H91.2 Hipoacúsia idiopàtica sobtada  

hipoacúsia sobtada NE 

H91.3 Sordmudesa no classificable a cap altre lloc  
H91.8 Altres hipoacúsies especificades  
H91.9 Hipoacúsia no especificada  

sordesa: 
• alta freqüència 
• baixa freqüència 
• NE 

  H92    Otàlgia i vessament de l’orella 
H92.0 Otàlgia 

H92.1 Otorrea  
Exclou: filtració de líquid cefaloraquidi a través de l’orella 

(G96.0) 

H92.2 Otorràgia  
Exclou: otorràgia traumàtica –codifiqueu segons el tipus de 

lesió 

  H93    Altres trastorns de l’orella no classificats a ca p altre 
lloc 

H93.0 Trastorns de l’orella degeneratius i vascular s 
sordesa isquèmica transitòria 

Exclou: presbiacúsia (H91.1) 

H93.1 Tinnitus [acúfens]  
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H93.2 Altres percepcions auditives anòmales  
desplaçament temporal del llindar auditiu  
diplacúsia 
hiperacúsia 
reclutament 

Exclou: al·lucinacions auditives (R44.0) 

H93.3 Trastorns del nervi auditiu  
trastorn del vuitè parell cranial 

H93.8 Altres trastorns de l’orella especificats  
H93.9 Trastorn de l’orella no especificat  

 H94∗∗∗∗   Altres trastorns de l’orella en malalties classif icades en 
un altre lloc 

H94.0∗∗∗∗ Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasi tàries 
classificades en un altre lloc  
neuritis auditiva en sífilis (A52.1†) 

H94.8∗∗∗∗ Altres trastorns especificats de l’orella en malalt ies 
classificades en un altre lloc  

  H95    Trastorns posteriors a un procediment de l’orella  i 
l’apòfisi mastoide no classificats a cap altre lloc  

H95.0 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultan t d’una 
mastoidectomia  

H95.1 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia  
granulació 
inflamació crònica 
quist mucós 

de la cavitat resultant d’una 
mastoidectomia 

 
H95.8 Altres trastorns posteriors a un procediment de l’orella 

mitjana i l’apòfisi mastoide  
H95.9 Trastorn posterior a un procediment de l’orel la mitjana i 

l’apòfisi mastoide no especificat 
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Malalties de l’aparell circulatori 
(I00-I99) 

Exclou: atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades 
(G45.−) 

complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 
trastorns del teixit connectiu sistèmic (M30-M36) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

I00-I02 Febre reumàtica aguda 
I05-I09 Cardiopaties reumàtiques cròniques 
I10-I15 Malalties hipertensives 
I20-I25 Cardiopaties isquèmiques 
I26-I28 Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar 
I30-I52 Altres formes de cardiopatia 
I60-I69 Malalties cerebrovasculars 
I70-I79 Malalties d’artèries, arterioles i capil·lars 
I80-I89 Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics no 

classificades a cap altre lloc 
I95-I99 Altres trastorns de l’aparell circulatori i trastorns de l’aparell 

circulatori no especificats 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

I32∗ Pericarditis en malalties classificades en un altre lloc 
I39∗ Endocarditis i trastorns de la vàlvula cardíaca en malalties 

classificades en un altre lloc 
I41∗ Miocarditis en malalties classificades en un altre lloc 
I43∗ Miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc 
I52∗ Altres trastorns cardíacs en malalties classificades en un altre lloc 
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I68∗ Trastorns cerebrovasculars en malalties classificades en un altre 
lloc 

I79∗ Trastorns d’artèries, arterioles i capil·lars en malalties 
classificades en un altre lloc 

I98∗ Altres trastorns de l’aparell circulatori en malalties classificades 
en un altre lloc 

Febre reumàtica aguda 
(I00-I02) 

  I00    Febre reumàtica sense menció d’afectació cardíaca  
artritis reumàtica aguda o subaguda 

  I01    Febre reumàtica amb afectació cardíaca 
Exclou: malalties cròniques d’origen reumàtic (I05-I09), 

excepte si la febre reumàtica també hi és present o si 
hi ha evidència de recrudescència o activitat del 
procés reumàtic. En els casos en què dubteu de 
l’activitat reumàtica en el moment de la mort feu 
referència a les regles i directrius per a la codificació 
de mortalitat del volum 2. 

I01.0 Pericarditis reumàtica aguda  
pericarditis reumàtica (aguda) 
qualsevol afecció d’I00 amb pericarditis 

Exclou: si no s’especifica com a reumàtica (I30.−) 

I01.1 Endocarditis reumàtica aguda  
valvulitis reumàtica aguda 
qualsevol afecció d’I00 amb endocarditis o valvulitis 

I01.2 Miocarditis reumàtica aguda  
qualsevol afecció d’I00 amb miocarditis 

I01.8 Altres cardiopaties reumàtiques agudes  
pancarditis reumàtica aguda 
qualsevol afecció d’I00 amb altres tipus o múltiples tipus 

d’afectació cardíaca 
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I01.9 Cardiopatia reumàtica aguda no especificada  
cardiopatia reumàtica activa o aguda 
carditis reumàtica aguda 
qualsevol afecció d’I00 amb un tipus d’afectació cardíaca no 

especificat 

  I02    Corea reumàtica 
Inclou: corea de Sydenham 

Exclou: corea: 
• Huntington (G10) 
• NE (G25.5) 

I02.0 Corea reumàtica amb afectació cardíaca  
corea reumàtica amb afectació cardíaca de qualsevol tipus 

classificable a I01.− 
corea NE amb afectació cardíaca 

I02.9 Corea reumàtica sense afectació cardíaca  
corea reumàtica NE 

Cardiopaties reumàtiques cròniques 
(I05-I09) 

  I05    Valvulopaties mitrals reumàtiques 
Inclou: afeccions classificables a I05.0 i I05.2-I05.9, tant si 

s’especifiquen com a reumàtiques com si no 

Exclou: si s’especifiquen com a no reumàtiques (I34.−) 

I05.0 Estenosi mitral  
obstrucció mitral (vàlvula) (reumàtica) 

I05.1 Insuficiència mitral reumàtica  
incompetència mitral reumàtica 
regurgitació mitral reumàtica 

I05.2 Estenosi mitral amb insuficiència  
estenosi mitral amb incompetència o regurgitació 

I05.8 Altres valvulopaties mitrals  
fallida de la (vàlvula) mitral 

I05.9 Valvulopatia mitral no especificada  
trastorn (crònic) de la (vàlvula) mitral NE 
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  I06    Valvulopaties aòrtiques reumàtiques 
Exclou: si no s’especifiquen com a reumàtiques (I35.−) 

I06.0 Estenosi aòrtica reumàtica  
obstrucció aòrtica (vàlvula) reumàtica 

I06.1 Insuficiència aòrtica reumàtica  
incompetència aòrtica reumàtica 
regurgitació aòrtica reumàtica 

I06.2 Estenosi aòrtica reumàtica amb insuficiència  
estenosi aòrtica reumàtica amb incompetència o regurgitació 

I06.8 Altres valvulopaties aòrtiques reumàtiques  
I06.9 Valvulopatia aòrtica reumàtica no especificad a 

valvulopatia aòrtica reumàtica NE 

  I07    Valvulopaties tricuspídiques reumàtiques 
Inclou: tant les que s'especifiquen com a reumàtiques com les 

que són d’origen no especificat 

Exclou: si s’especifiquen com a no reumàtiques (I36.−) 

I07.0 Estenosi tricuspídica  
estenosi tricuspídica (vàlvula) (reumàtica) 

I07.1 Insuficiència tricuspídica  
insuficiència tricuspídica (vàlvula) (reumàtica) 

I07.2 Estenosi tricuspídica amb insuficiència  
I07.8 Altres valvulopaties tricuspídiques  
I07.9 Valvulopatia tricuspídica no especificada  

trastorn de la vàlvula tricúspide NE 
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  I08    Valvulopaties múltiples 
Inclou: tant les que s’especifiquen com a reumàtiques com les 

que són d’origen no especificat 

Exclou: endocarditis, vàlvula no especificada (I38) 
malalties reumàtiques de l’endocardi, vàlvula no 

especificada (I09.1) 
valvulopaties múltiples d’origen especificat, excepte 

cardiopatia reumàtica (empreu els codis adequats 
d’I34-I38, Q22-Q23 i Q24.8) 

I08.0 Trastorns de les vàlvules mitral i aòrtica  
afectació d’ambdues vàlvules, mitral i aòrtica, tant si s’especifica 

com a reumàtica com si és d’origen no especificat 

I08.1 Trastorns de les vàlvules mitral i tricúspide  
I08.2 Trastorns de les vàlvules aòrtica i tricúspid e 
I08.3 Trastorns combinats de les vàlvules mitral, a òrtica i 

tricúspide  
I08.8 Altres valvulopaties múltiples  
I08.9 Valvulopatia múltiple no especificada  

  I09    Altres cardiopaties reumàtiques 
I09.0 Miocarditis reumàtica  

Exclou: miocarditis no especificada com a reumàtica (I51.4) 

I09.1 Malalties reumàtiques de l’endocardi, vàlvula  no especificada  
endocarditis reumàtica (crònica) 
valvulitis reumàtica (crònica) 

Exclou: endocarditis, vàlvula no especificada (I38) 

I09.2 Pericarditis reumàtica crònica  
mediastinopericarditis reumàtica crònica 
miopericarditis reumàtica crònica 
pericardi adherent reumàtic 

Exclou: si no s’especifica com a reumàtica (I31.−) 

I09.8 Altres cardiopaties reumàtiques especificades  
malaltia reumàtica de la vàlvula pulmonar 

I09.9 Cardiopatia reumàtica no especificada  
carditis reumàtica 
insuficiència cardíaca reumàtica 

Exclou: carditis reumatoide (M05.3) 
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Malalties hipertensives 
(I10-I15) 

Exclou: hipertensió neonatal (P29.2) 
hipertensió pulmonar (I27.0) 
que afecten els vasos coronaris (I20-I25) 
que compliquen l’embaràs, el part i el puerperi (O10-O11, O13-

O16) 

  I10    Hipertensió (primària) essencial 
hipertensió (arterial) (benigna) (essencial) (maligna) (primària) 

(sistèmica) 
tensió arterial alta 

Exclou: que afecta els vasos de: 
• cervell (I60-I69) 
• ull (H35.0) 

  I11    Cardiopatia hipertensiva 
Inclou: qualsevol afecció d’I50.−, I51.4-I51.9 causada per 

hipertensió 

I11.0 Cardiopatia hipertensiva amb insuficiència ca rdíaca 
(congestiva)  
insuficiència cardíaca hipertensiva 

I11.9 Cardiopatia hipertensiva sense insuficiència cardíaca 
(congestiva)  
cardiopatia hipertensiva NE 

  I12    Malaltia renal hipertensiva 
Inclou: arteriosclerosi de ronyó 

nefritis arterioscleròtica (crònica) (intersticial) 
nefropatia hipertensiva 
nefrosclerosi 
qualsevol afecció de N00-N07, N18.−, N19 o N26 amb 

qualsevol afecció d’I10 

Exclou: hipertensió secundària (I15.−) 

I12.0 Malaltia renal hipertensiva amb fallida renal  
fallida renal hipertensiva 

I12.9 Malaltia renal hipertensiva sense fallida ren al 
malaltia renal hipertensiva NE 
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  I13    Cardiopatia i malaltia renal hipertensives 
Inclou: malaltia: 

• cardiorenal 
• renal cardiovascular 
qualsevol afecció d’I11.− amb qualsevol afecció 

d’I12.− 

I13.0 Cardiopatia i malaltia renal hipertensives am b insuficiència 
cardíaca (congestiva)  

I13.1 Cardiopatia i malaltia renal hipertensives am b fallida renal  
I13.2 Cardiopatia i malaltia renal hipertensives am b insuficiència 

cardíaca (congestiva) i fallida renal  
I13.9 Cardiopatia i malaltia renal hipertensives no  especificades  

  I15    Hipertensió secundària 
Exclou: que afecta els vasos de: 

• cervell (I60-I69) 
• ull (H35.0) 

I15.0 Hipertensió renovascular  
I15.1 Hipertensió secundària a altres trastorns ren als  
I15.2 Hipertensió secundària a trastorns endocrins  
I15.8 Altres hipertensions secundàries  
I15.9 Hipertensió secundària no especificada 

Cardiopaties isquèmiques 
(I20-I25) 

Nota: Per a la morbiditat, la durada tal com s’usa a les categories I21-
I25 fa referència a l’interval de temps entre l’inici de l’episodi 
isquèmic i l’ingrés per a l’assistència. Per a la mortalitat, la durada 
fa referència a l’interval de temps entre l’inici i la mort. 

Inclou: amb menció d’hipertensió (I10-I15) 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la presència 
d’hipertensió. 
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  I20    Angina de pit 
I20.0 Angina inestable  

angina: 
• esforç amb empitjorament 
• esforç inicial 
• progressiva 
síndrome coronària intermèdia 
síndrome de preinfart 

I20.0 Angina de pit amb espasme documentat  
angina: 
• angiospàstica 
• induïda per espasme 
• Prinzmetal 
• variant 

I20.8 Altres formes d’angina de pit  
angina d’esforç 
estenocàrdia 

I20.9 Angina de pit no especificada  
angina: 
• cardíaca 
• NE 
dolor toràcic isquèmic 
síndrome anginosa 

  I21    Infart agut de miocardi 
Inclou: infart de miocardi especificat com a agut o amb una 

durada indicada de 4 setmanes (28 dies) o menys des 
de l’inici 

Exclou: determinades complicacions actuals consecutives a 
infart agut de miocardi (I23.−) 

infart de miocardi: 
• antic (I25.2) 
• especificat com a crònic o amb una durada indicada 

de més de 4 setmanes (més de 28 dies) des de l’inici 
(I25.8) 

• subsegüent (I22.−) 
síndrome postinfart de miocardi (I24.1) 
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I21.0 Infart agut de miocardi de la paret anterior transmural  
infart transmural (agut) (de): 
• anterior (paret) NE 
• anteroapical 
• anterolateral 
• anteroseptal 

I21.1 Infart agut de miocardi de la paret inferior transmural  
infart transmural (agut) (de): 
• inferior (paret) NE 
• inferolateral 
• inferoposterior 
• paret diafragmàtica 

I21.2 Infart agut de miocardi transmural d’altres l ocalitzacions  
infart transmural (agut) (de): 
• apicolateral 
• basilateral 
• lateral (paret) NE 
• lateral superior 
• posterior (veritable) 
• posterobasal 
• posterolateral 
• posteroseptal 
• septal NE 

I21.3 Infart agut de miocardi transmural de localit zació no 
especificada  
infart de miocardi transmural NE 

I21.4 Infart agut de miocardi subendocardíac  
infart de miocardi no transmural NE 

I21.9 Infart agut de miocardi no especificat  
infart de miocardi (agut) NE 

  I22    Infart de miocardi subsegüent 
Inclou: infart de miocardi recurrent 

Exclou: especificat com a crònic o amb una durada indicada de 
més de 4 setmanes (més de 28 dies) des de l’inici 
(I25.8) 
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I22.0 Infart de miocardi subsegüent de la paret ant erior  
infart subsegüent (agut) (de): 
• anterior (paret) NE 
• anteroapical 
• anterolateral 
• anteroseptal 

I22.1 Infart de miocardi subsegüent de la paret inf erior  
infart subsegüent (agut) (de): 
• inferior (paret) NE 
• inferolateral 
• inferoposterior 
• paret diafragmàtica 

I22.8 Infart de miocardi subsegüent d’altres locali tzacions  
infart subsegüent (agut) de miocardi (de): 
• apicolateral 
• basilateral 
• lateral (paret) NE 
• lateral superior 
• posterior (veritable) 
• posterobasal 
• posterolateral 
• posteroseptal 
• septal NE 

I22.9 Infart subsegüent de miocardi de localització  no especificada  

  I23    Determinades complicacions actuals consecutives a  
infart agut de miocardi 
Exclou: les afeccions enumerades si: 

• no s’especifiquen com a complicacions actuals 
consecutives a infart agut de miocardi (I31.−, I51.−) 

• són concurrents amb infart agut de miocardi (I21-
I22) 

I23.0 Hemopericardi com a complicació actual consec utiva a infart 
agut de miocardi  

I23.1 Defecte septal interauricular com a complicac ió actual 
consecutiva a infart agut de miocardi  

I23.2 Defecte septal interventricular com a complic ació actual 
consecutiva a infart agut de miocardi  
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I23.3 Ruptura de la paret cardíaca sense hemoperica rdi com a 
complicació actual consecutiva a infart agut de mio cardi  
Exclou: amb hemopericardi (I23.0) 

I23.4 Ruptura de les cordes tendinoses com a compli cació actual 
consecutiva a infart agut de miocardi  

I23.5 Ruptura del múscul papil·lar com a complicaci ó actual 
consecutiva a infart agut de miocardi  

I23.6 Trombosi de l’aurícula, l’apèndix auricular i  el ventricle com a 
complicacions actuals consecutives a infart agut de  miocardi  

I23.8 Altres complicacions actuals consecutives a i nfart agut de 
miocardi  

  I24    Altres cardiopaties isquèmiques agudes 
Exclou: angina de pit (I20.−) 

isquèmia miocardíaca transitòria del nadó (P29.4) 

I24.0 Trombosi coronària sense infart de miocardi  
embòlia coronària (artèria) (vena) 
oclusió coronària (artèria) (vena) 
tromboembòlia coronària (artèria) (vena) 

sense infart de miocardi  
 

Exclou: especificada com a crònica o amb una durada indicada 
de més de 4 setmanes (més de 28 dies) des de l’inici 
(I25.8) 

I24.1 Síndrome de Dressler  
síndrome postinfart de miocardi 

I24.8 Altres formes de cardiopatia isquèmica aguda  
fallida coronària 
insuficiència coronària 

I24.9 Cardiopatia isquèmica aguda no especificada  
Exclou: cardiopatia isquèmica (crònica) NE (I25.9) 

  I25    Cardiopatia isquèmica crònica 
Exclou: malaltia cardiovascular NE (I51.6) 

I25.0 Malaltia cardiovascular ateroscleròtica, així  descrita  
I25.1 Cardiopatia ateroscleròtica  

ateroma coronari (artèria) 
aterosclerosi coronària (artèria) 
esclerosi coronària (artèria) 
malaltia coronària (artèria) 
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I25.2 Infart de miocardi antic  
infart de miocardi cicatritzat 
infart de miocardi passat, diagnosticat per ECG o per una altra 

prova especial, però que en la actualitat no presenta símptomes 

I25.3 Aneurisma cardíac  
aneurisma: 
• mural 
• ventricular 

I25.4 Aneurisma de l’artèria coronària  
fístula arteriovenosa coronària adquirida 

Exclou: aneurisma coronari congènit (artèria) (Q24.5) 

I25.5 Miocardiopatia isquèmica  
I25.6 Isquèmia miocardíaca silent  
I25.8 Altres formes de cardiopatia isquèmica crònic a 

qualsevol afecció d’I21-I22 i I24.− especificada com a crònica o 
amb una durada indicada de més de 4 setmanes (més de 28 dies) 
des de l’inici 

I25.9 Cardiopatia isquèmica crònica no especificada  
cardiopatia isquèmica (crònica) NE 

Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació 
pulmonar 
(I26-I28) 

  I26    Embòlia pulmonar 
Inclou: infart pulmonar (artèria) (vena) 

tromboembòlia pulmonar (artèria) (vena) 
trombosi pulmonar (artèria) (vena) 

Exclou: que complica: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.2) 
• embaràs, part i puerperi (O88.−) 

I26.0 Embòlia pulmonar amb menció de cor pulmonar a gut  
cor pulmonar agut NE 

I26.9 Embòlia pulmonar sense menció de cor pulmonar  agut  
embòlia pulmonar NE 
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  I27    Altres malalties cardiopulmonars 
I27.0 Hipertensió pulmonar primària  
I27.1 Cardiopatia cifoscoliòtica  
I27.2 Altres hipertensions pulmonars secundàries  

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la malaltia 
subjacent. 

I27.8 Altres malalties cardiopulmonars especificade s 
Exclou: defecte d’Eisenmenger (Q21.8) 

I27.9 Malaltia cardiopulmonar no especificada  
cor pulmonar (crònic) NE 
malaltia cardiopulmonar crònica 

  I28    Altres malalties de vasos pulmonars 
I28.0 Fístula arteriovenosa de vasos pulmonars  
I28.1 Aneurisma de l’artèria pulmonar  
I28.8 Altres malalties especificades de vasos pulmo nars  

estenosi 
estretor 
ruptura 

de vas pulmonar   
 
I28.9 Malaltia de vasos pulmonars no especificada  

Altres formes de cardiopatia 
(I30-I52) 

  I30    Pericarditis aguda 
Inclou: embassament pericardíac agut 

Exclou: pericarditis reumàtica (aguda) (I01.0) 

I30.0 Pericarditis idiopàtica aguda no especificada  
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I30.1 Pericarditis infecciosa  
pericarditis: 
• estafilocòccica 
• estreptocòccica 
• pneumocòccica 
• purulenta 
• vírica 
piopericarditis 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

I30.8 Altres formes de pericarditis aguda  
I30.9 Pericarditis aguda no especificada  

  I31    Altres malalties del pericardi 
Exclou: complicacions actuals consecutives a infart agut de 

miocardi (I23.−) 
si s’especifiquen com a reumàtiques (I09.2) 
síndrome postcardiotomia (I97.0) 
traumatisme (S26.−) 

I31.0 Pericarditis adhesiva crònica  
acreció pericardíaca 
mediastinopericarditis adhesiva 
pericardi adherent 

I31.1 Pericarditis constrictiva crònica  
calcificació pericardíaca 
concreció pericardíaca 

I31.2 Hemopericardi no classificat a cap altre lloc  
I31.3 Embassament pericardíac (no inflamatori)  

quilopericardi 

I31.8 Altres malalties especificades del pericardi  
adherències pericardíaques focals 
plaques epicardíaques 

I31.9 Malaltia del pericardi no especificada  
pericarditis (crònica) NE 
tamponament cardíac 
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 I32∗∗∗∗   Pericarditis en malalties classificades en un alt re lloc 

I32.0∗∗∗∗ Pericarditis en malalties bacterianes classificades  en un altre 
lloc  
pericarditis: 
• gonocòccica (A54.8†) 
• meningocòccica (A39.5†) 
• sifilítica (A52.0†) 
• tuberculosa (A18.8†) 

I32.1∗∗∗∗ Pericarditis en altres malalties infeccioses i para sitàries 
classificades en un altre lloc  

I32.8∗∗∗∗ Pericarditis en altres malalties classificades en u n altre lloc  
pericarditis (en): 
• lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 
• reumatoide (M05.3†) 
• urèmica (N18.8†) 

  I33    Endocarditis aguda i subaguda 
Exclou: endocarditis reumàtica aguda (I01.1) 

endocarditis NE (I38) 

I33.0 Endocarditis infecciosa aguda i subaguda  
endocarditis (aguda) (subaguda): 
• bacteriana 
• infecciosa NE 
• lenta 
• maligna 
• sèptica 
• ulcerosa 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

I33.9 Endocarditis aguda no especificada  
endocarditis 
mioendocarditis 
periendocarditis 

aguda o subaguda   
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  I34    Trastorns no reumàtics de la vàlvula mitral 
Exclou: estenosi mitral (vàlvula) (I05.0) 

fallida de la (vàlvula) mitral (I05.8) 
malaltia de la (vàlvula) mitral (I05.9) 
si s’especifiquen com a congènits (Q23.2, Q23.3) 
si s’especifiquen com a reumàtics (I05.−) 
si són de causa no especificada però hi ha menció de: 
• estenosi o obstrucció mitral (I05.0) 
• valvulopaties aòrtiques (I08.0) 

I34.0 Insuficiència mitral (vàlvula)  
incompetència mitral (vàlvula) 
regurgitació mitral (vàlvula) 

NE o de causa especificada, 
excepte reumàtica  

I34.1 Prolapse mitral (vàlvula)  
síndrome de la vàlvula mitral flàccida 

Exclou: síndrome de Marfan (Q87.4) 

I34.2 Estenosi no reumàtica mitral (vàlvula)  
I34.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula m itral  
I34.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula mitral no especificat  

  I35    Trastorns no reumàtics de la vàlvula aòrtica 
Exclou: estenosi subaòrtica hipertròfica (I42.1) 

si s’especifiquen com a congènits (Q23.0, Q23.1) 
si s’especifiquen com a reumàtics (I06.−) 
si són de causa no especificada però hi ha menció de 

valvulopaties mitrals (I08.0) 

I35.0 Estenosi aòrtica (vàlvula)  
I35.1 Insuficiència aòrtica (vàlvula)  

incompetència aòrtica (vàlvula) 
regurgitació aòrtica (vàlvula) 

NE o de causa especificada, 
excepte reumàtica  

I35.2 Estenosi aòrtica (vàlvula) amb insuficiència  
I35.8 Altres trastorns de la vàlvula aòrtica  
I35.9 Trastorn de la vàlvula aòrtica no especificat  
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  I36    Trastorns no reumàtics de la vàlvula tricúspide 
Exclou: si s’especifiquen com a congènits (Q22.4, Q22.8, 

Q22.9) 
si s’especifiquen com a reumàtics (I07.−) 
si són de causa no especificada (I07.−) 

I36.0 Estenosi no reumàtica tricuspídica (vàlvula)  
I36.1 Insuficiència no reumàtica tricuspídica (vàlv ula)  

incompetència tricuspídica 
(vàlvula) 

regurgitació tricuspídica 
(vàlvula) 

de causa especificada,  
excepte reumàtica 

 
I36.2 Estenosi no reumàtica tricuspídica (vàlvula) amb 

insuficiència  
I36.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula t ricúspide  
I36.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula tricúspide  no especificat  

  I37    Trastorns de la vàlvula pulmonar 
Exclou: si s’especifiquen com a congènits (Q22.1, Q22.2, 

Q22.3) 
si s’especifiquen com a reumàtics (I09.8) 

I37.0 Estenosi de la vàlvula pulmonar  
I37.1 Insuficiència de la vàlvula pulmonar  

incompetència de la vàlvula 
pulmonar 

regurgitació de la vàlvula 
pulmonar 

NE o de causa especificada, excepte 
reumàtica  

 
I37.2 Estenosi de la vàlvula pulmonar amb insuficiè ncia  
I37.8 Altres trastorns de la vàlvula pulmonar  
I37.9 Trastorn de la vàlvula pulmonar no especifica t 
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  I38    Endocarditis, vàlvula no especificada 
endocarditis (crònica) NE 
estenosi valvular 
incompetència valvular 
insuficiència valvular 
regurgitació valvular 
valvulitis (crònica) 

de vàlvula no 
especificada 

NE o de causa 
especificada, excepte 
reumàtica o congènita 

 
Exclou: estenosi congènita de vàlvula cardíaca NE (Q24.8) 

fibroelastosi endocardíaca (I42.4) 
insuficiència congènita de vàlvula cardíaca NE 

(Q24.8) 
si s’especifica com a reumàtica (I09.1) 

 I39∗∗∗∗   Endocarditis i trastorns de la vàlvula cardíaca e n 
malalties classificades en un altre lloc 
Inclou: afectació endocardíaca en: 

• artritis reumatoide (M05.3†) 
• febre tifoide (A01.0†) 
• infecció gonocòccica (A54.8†) 
• infecció meningocòccica (A39.5†) 
• infecció per càndides (B37.6†) 
• malaltia de Libman-Sacks (M32.1†) 
• sífilis (A52.0†) 
• tuberculosi (A18.8†) 

I39.0∗∗∗∗ Trastorns de la vàlvula mitral en malalties classif icades en un 
altre lloc  

I39.1∗∗∗∗ Trastorns de la vàlvula aòrtica en malalties classi ficades en 
un altre lloc  

I39.2∗∗∗∗ Trastorns de la vàlvula tricúspide en malalties cla ssificades 
en un altre lloc  

I39.3∗∗∗∗ Trastorns de la vàlvula pulmonar en malalties class ificades 
en un altre lloc  

I39.4∗∗∗∗ Trastorns de vàlvules múltiples en malalties classi ficades en 
un altre lloc  

I39.8∗∗∗∗ Endocarditis, vàlvula no especificada, en malalties  
classificades en un altre lloc  
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  I40    Miocarditis aguda 
I40.0 Miocarditis infecciosa  

miocarditis sèptica 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

I40.1 Miocarditis aïllada  
I40.8 Altres miocarditis agudes  
I40.9 Miocarditis aguda no especificada  

 I41∗∗∗∗   Miocarditis en malalties classificades en un altr e lloc 

I41.0∗∗∗∗ Miocarditis en malalties bacterianes classificades en un altre 
lloc  
miocarditis: 
• diftèrica (A36.8†) 
• gonocòccica (A54.8†) 
• meningocòccica (A39.5†) 
• sifilítica (A52.0†) 
• tuberculosa (A18.8†) 

I41.1∗∗∗∗ Miocarditis en malalties víriques classificades en un altre lloc  
miocarditis gripal (aguda): 
• virus de la grip aviària identificat (J09†) 
• virus no identificat (J11.8†) 
• altres virus identificats (J10.8†) 
miocarditis per parotiditis (B26.8†) 

I41.2∗∗∗∗ Miocarditis en altres malalties infeccioses i paras itàries 
classificades en un altre lloc  
miocarditis (en): 
• aguda (B57.0†) 
• malaltia de Chagas (crònica) (B57.2†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 

I41.8∗∗∗∗ Miocarditis en altres malalties classificades en un  altre lloc  
miocarditis reumatoide (M05.3†) 
miocarditis sarcoïdòtica (D86.8†) 
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  I42    Miocardiopatia 
Exclou: miocardiopatia isquèmica (I25.5) 
 miocardiopatia que complica: 

• embaràs (O99.4) 
• puerperi (O90.3) 

I42.0 Miocardiopatia dilatada  
miocardiopatia congestiva 

I42.1 Miocardiopatia hipertròfica obstructiva  
estenosi subaòrtica hipertròfica 

I42.2 Altres miocardiopaties hipertròfiques  
miocardiopatia hipertròfica no obstructiva 

I42.3 Malaltia endomiocardíaca (eosinofílica)  
endocarditis de Löffler 
fibrosi endomiocardíaca (tropical) 

I42.4 Fibroelastosi endocardíaca  
miocardiopatia congènita 

I42.5 Altres miocardiopaties restrictives  
miocardiopatia constrictiva NE 

I42.6 Miocardiopatia alcohòlica  
I42.7 Miocardiopatia provocada per fàrmacs i altres  agents externs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

I42.8 Altres miocardiopaties  
I42.9 Miocardiopatia no especificada  

miocardiopatia (primària) (secundària) NE 

 I43∗∗∗∗   Miocardiopatia en malalties classificades en un a ltre 
lloc 

I43.0∗∗∗∗ Miocardiopatia en malalties infeccioses i parasitàr ies 
classificades en un altre lloc  
miocardiopatia en diftèria (A36.8†) 

I43.1∗∗∗∗ Miocardiopatia en malalties metabòliques  
amiloïdosi cardíaca (E85.−†) 

I43.2∗∗∗∗ Miocardiopatia en malalties nutricionals  
miocardiopatia nutricional NE (E63.9†) 
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I43.8∗∗∗∗ Miocardiopatia en altres malalties classificades en  un altre 
lloc  
cardiopatia tirotòxica (E05.9†) 
tofus gotosos de cor (M10.0†) 

  I44    Blocatges auriculoventricular i de branca esquerr a 
I44.0 Blocatge auriculoventricular de primer grau  
I44.1 Blocatge auriculoventricular de segon grau  

blocatge auriculoventricular de tipus I i II 
blocatge de Mobitz de tipus I i II 
blocatge de segon grau de tipus I i II 
blocatge de Wenckebach 

I44.2 Blocatge auriculoventricular complet  
blocatge cardíac complet NE 
blocatge de tercer grau 

I44.3 Altres blocatges auriculoventriculars i bloca tges 
auriculoventriculars no especificats  
blocatge auriculoventricular NE 

I44.4 Blocatge fascicular anterior esquerre  
I44.5 Blocatge fascicular posterior esquerre  
I44.6 Altres blocatges fasciculars i blocatges fasc iculars no 

especificats  
hemiblocatge de branca esquerra NE 

I44.7 Blocatge de branca esquerra no especificat  

  I45    Altres trastorns de conducció 
I45.0 Blocatge fascicular dret  
I45.1 Altres blocatges de branca dreta i blocatges de branca dreta 

no especificats  
blocatge de branca dreta NE 

I45.2 Blocatge bifascicular  
I45.3 Blocatge trifascicular  
I45.4 Blocatge intraventricular no especificat  

blocatge de branca NE 

I45.5 Altres blocatges cardíacs especificats  
blocatge sinoatrial 
blocatge sinoauricular 

Exclou: blocatge cardíac NE (I45.9) 
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I45.6 Síndrome de preexcitació  
conducció auriculoventricular: 
• accelerada 
• accessòria 
• preexcitació 
excitació auriculoventricular anòmala 
síndrome de Lown-Ganong-Levine 
síndrome de Wolff-Parkinson-White 

I45.8 Altres trastorns de conducció especificats  
dissociació amb interferència 
dissociació auriculoventricular [AV] 

I45.9 Trastorn de conducció no especificat  
blocatge cardíac NE 
síndrome de Stokes-Adams 

  I46    Aturada cardíaca 
Exclou: que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.8) 

• cirurgia i procediments obstètrics (O75.4) 
xoc cardiogènic (R57.0) 

I46.0 Aturada cardíaca amb reanimació satisfactòria  
I46.1 Mort sobtada per causes cardíaques, així desc rita  

Exclou: mort sobtada: 
• amb: 

• infart de miocardi (I21-I22) 
• trastorn de conducció (I44-I45) 

• NE (R96.−) 

I46.9 Aturada cardíaca no especificada  

  I47    Taquicàrdia paroxismal 
Exclou: que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.8) 

• cirurgia i procediments obstètrics (O75.4) 
taquicàrdia: 
• sinoauricular NE (R00.0) 
• sinusal NE (R00.0) 
• NE (R00.0) 

I47.0 Arítmia ventricular per reentrada  
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I47.1 Taquicàrdia supraventricular  
taquicàrdia paroxismal: 
• auricular 
• auriculoventricular [AV] 
• juncional 
• nodal 

I47.2 Taquicàrdia ventricular  
I47.9 Taquicàrdia paroxismal no especificada  

síndrome de Bouveret(-Hoffmann) 

  I48    Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars 

  I49    Altres arítmies cardíaques 
Exclou: arítmia cardíaca neonatal (P29.1) 

bradicàrdia: 
• sinoatrial (R00.1) 
• sinusal (R00.1) 
• vagal (R00.1) 
• NE (R00.1) 
que complica: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.8) 
• cirurgia i procediments obstètrics (O75.4) 

I49.0 Fibril·lació i aleteig [flutter] ventriculars  
I49.1 Despolarització auricular prematura  

extrasístoles auriculars 

I49.2 Despolarització de la zona d’unió prematura  
I49.3 Despolarització ventricular prematura  
I49.4 Altres despolaritzacions prematures i despola ritzacions 

prematures no especificades  
arítmies extrasistòliques 
batecs ectòpics 
batecs prematurs NE 
contraccions prematures 
extrasístoles 

I49.5 Síndrome del node sinusal malalt  
síndrome de taquicàrdia-bradicàrdia 
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I49.8 Altres arítmies cardíaques especificades  
trastorn del ritme: 
• ectòpic 
• nodal 
• si coronari 

I49.9 Arítmia cardíaca no especificada  
arítmia (cardíaca) NE 

  I50    Insuficiència cardíaca 
Exclou: a causa d’hipertensió (I11.0) 
 • amb malaltia renal (I13.−) 

consecutiva a cirurgia cardíaca o causada per la 
presència de pròtesi cardíaca (I97.1) 

 insuficiència cardíaca neonatal (P29.0) 
 que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.8) 

• cirurgia i procediments obstètrics (O75.4) 

I50.0 Insuficiència cardíaca congestiva  
cardiopatia congestiva 
insuficiència ventricular dreta (secundària a insuficiència cardíaca 

esquerra) 

I50.1 Insuficiència ventricular esquerra  
asma cardíaca 
edema pulmonar amb menció de cardiopatia NE o d’insuficiència 

cardíaca 
insuficiència cardíaca esquerra  

I50.9 Insuficiència cardíaca no especificada  
insuficiència de miocardi o cardíaca NE 

  I51    Complicacions i descripcions mal definides de 
cardiopaties 
Exclou: complicacions consecutives a infart agut de miocardi 

(I23.−) 
qualsevol afecció classificada a I51.4-I51.9 causada 

per hipertensió (I11.−) 
• amb malaltia renal (I13.−) 
si s’especifiquen com a reumàtiques (I00-I09) 
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I51.0 Defecte septal cardíac adquirit  
defecte septal adquirit (antic): 
• auricular 
• interauricular 
• ventricular 

I51.1 Ruptura de cordes tendinoses no classificada a cap altre lloc  
I51.2 Ruptura del múscul papil·lar no classificada a cap altre lloc  
I51.3 Trombosi intracardíaca no classificada a cap altre lloc  

trombosi (antiga): 
• apical 
• auricular 
• interauricular 
• ventricular 

I51.4 Miocarditis no especificada  
fibrosi miocardíaca 
miocarditis: 
• crònica (intersticial) 
• NE 

I51.5 Degeneració del miocardi  
degeneració cardíaca o del miocardi: 
• grassa 
• senil 
miocardiopatia 

I51.6 Malaltia cardiovascular no especificada  
accident cardiovascular NE 

Exclou: malaltia cardiovascular ateroscleròtica, així descrita 
(I25.0) 

I51.7 Cardiomegàlia  
dilatació cardíaca 
dilatació ventricular 
hipertròfia cardíaca 

I51.8 Altres cardiopaties mal definides  
carditis (aguda) (crònica) 
pancarditis (aguda) (crònica) 

I51.9 Cardiopatia no especificada  
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 I52∗∗∗∗   Altres trastorns cardíacs en malalties classifica des en 
un altre lloc 
Exclou: trastorns cardiovasculars NE en malalties classificades 

en un altre lloc (I98.−*) 

I52.0∗∗∗∗ Altres trastorns cardíacs en malalties bacterianes 
classificades en un altre lloc  
carditis meningocòccica NCAL (A39.5†) 

I52.1∗∗∗∗ Altres trastorns cardíacs en altres malalties infec cioses i 
parasitàries classificades en un altre lloc  
cardiopatia pulmonar en esquistosomosi (B65.−†) 

I52.8∗∗∗∗ Altres trastorns cardíacs en altres malalties class ificades en 
un altre lloc  
carditis reumatoide (M05.3†) 

Malalties cerebrovasculars 
(I60-I69) 

Inclou: amb menció d’hipertensió (afeccions d’I10 i d’I15.−) 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la presència 
d’hipertensió. 

Exclou: atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades 
(G45.−) 

demència vascular (F01.−) 
hemorràgia traumàtica intracranial (S06.−) 

  I60    Hemorràgia subaracnoïdal 
Inclou: aneurisma cerebral romput 

Exclou: seqüeles d’hemorràgia subaracnoïdal (I69.0) 

I60.0 Hemorràgia subaracnoïdal de sifó i bifurcació  carotidis  
I60.1 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria cerebral m itjana  
I60.2 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria comunicant  anterior  
I60.3 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria comunicant  posterior  
I60.4 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria basilar  
I60.5 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria vertebral  
I60.6 Hemorràgia subaracnoïdal d'altres artèries in tracranials  

afectació múltiple d’artèries intracranials 
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I60.7 Hemorràgia subaracnoïdal d'artèria intracrani al no 
especificada  
aneurisma intracranial (congènit) romput NE 
hemorràgia subaracnoïdal de: 

 • artèria cerebral NE 
• artèria comunicant NE    

 
I60.8 Altres hemorràgies subaracnoïdals  

hemorràgia meníngia 
ruptura de malformació arteriovenosa cerebral 

I60.9 Hemorràgia subaracnoïdal no especificada  
aneurisma cerebral (congènit) romput NE 

  I61    Hemorràgia intracerebral 
Exclou: seqüeles d’hemorràgia intracerebral (I69.1) 

I61.0 Hemorràgia intracerebral subcortical en l’hem isferi  
hemorràgia intracerebral profunda 

I61.1 Hemorràgia intracerebral cortical en l’hemisf eri  
hemorràgia de lòbul cerebral 
hemorràgia intracerebral superficial 

I61.2 Hemorràgia intracerebral no especificada en l ’hemisferi  
I61.3 Hemorràgia intracerebral en el tronc encefàli c 
I61.4 Hemorràgia intracerebral en el cerebel  
I61.5 Hemorràgia intracerebral intraventricular  
I61.6 Hemorràgia intracerebral, localitzacions múlt iples  
I61.8 Altres hemorràgies intracerebrals  
I61.9 Hemorràgia intracerebral no especificada  

  I62    Altres hemorràgies intracranials no traumàtiques 
Exclou: seqüeles d’hemorràgia intracranial (I69.2) 

I62.0 Hemorràgia subdural (aguda) (no traumàtica)  
I62.1 Hemorràgia extradural no traumàtica  

hemorràgia epidural no traumàtica 

I62.9 Hemorràgia intracranial (no traumàtica) no es pecificada  
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  I63    Infart cerebral 
Inclou: oclusió i estenosi d’artèries cerebrals i precerebrals 

sense infart cerebral 

Exclou: seqüeles d’infart cerebral (I69.3) 

I63.0 Infart cerebral causat per trombosi d’artèrie s precerebrals  
I63.1 Infart cerebral causat per embòlia d’artèries  precerebrals  
I63.2 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi  no especificades 

d'artèries precerebrals  
I63.3 Infart cerebral causat per trombosi d’artèrie s cerebrals  
I63.4 Infart cerebral causat per embòlia d’artèries  cerebrals  
I63.5 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi  no especificades 

d'artèries cerebrals  
I63.6 Infart cerebral causat per trombosi venosa ce rebral no 

piògena  
I63.8 Altres infarts cerebrals  
I63.9 Infart cerebral no especificat  

  I64    Accident vascular cerebral no especificat com a 
hemorràgia o infart 
accident cerebrovascular NE 

Exclou: seqüeles d’accident vascular cerebral (I69.4) 

  I65    Oclusió i estenosi d’artèries precerebrals sense infart 
cerebral 
Inclou: embòlia 

estenosi 
obstrucció 

(completa) 
(parcial) 

trombosi 

d’artèries basilar, caròtide o vertebral 
sense infart cerebral 

 
Exclou: si causen infart cerebral (I63.−) 

I65.0 Oclusió i estenosi d’artèria vertebral  
I65.1 Oclusió i estenosi d’artèria basilar  
I65.2 Oclusió i estenosi d’artèria caròtide  
I65.3 Oclusió i estenosi d'artèries precerebrals bi laterals i 

múltiples  
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I65.8 Oclusió i estenosi d’altres artèries precereb rals  
I65.9 Oclusió i estenosi d’artèria precerebral no e specificada  

artèria precerebral NE 

  I66    Oclusió i estenosi d’artèries cerebrals sense inf art 
cerebral 
Inclou: embòlia 

estenosi 
obstrucció 

(completa) 
(parcial) 

trombosi 

d’artèries cerebrals mitjana, anterior i 
posterior, i d’artèries cerebel·loses, 
sense infart cerebral 

 
Exclou: si causen infart cerebral (I63.−) 

I66.0 Oclusió i estenosi d’artèria cerebral mitjana  
I66.1 Oclusió i estenosi d’artèria cerebral anterio r 
I66.2 Oclusió i estenosi d’artèria cerebral posteri or  
I66.3 Oclusió i estenosi d’artèries cerebel·loses  
I66.4 Oclusió i estenosi d'artèries cerebrals bilat erals i múltiples  
I66.8 Oclusió i estenosi d’altres artèries cerebral s 

oclusió i estenosi d’artèries perforants 

I66.9 Oclusió i estenosi d’artèria cerebral no espe cificada  

  I67    Altres malalties cerebrovasculars 
Exclou: seqüeles de les afeccions enumerades (I69.8) 

I67.0 Dissecció d’artèries cerebrals sense ruptura  
Exclou: artèries cerebrals rompudes (I60.7) 

I67.1 Aneurisma cerebral sense ruptura  
aneurisma cerebral NE 
fístula arteriovenosa cerebral adquirida 

Exclou: aneurisma cerebral congènit sense ruptura (Q28.−) 
aneurisma cerebral romput (I60.–) 

I67.2 Aterosclerosi cerebral  
ateroma d’artèries cerebrals 

I67.3 Leucoencefalopatia vascular progressiva  
malaltia de Binswanger 

Exclou: demència vascular subcortical (F01.2) 

I67.4 Encefalopatia hipertensiva  
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I67.5 Malaltia de Moya Moya  
I67.6 Trombosi no piògena del sistema venós intracr anial  

trombosi no piògena de: 
• si venós intracranial 
• vena cerebral 

Exclou: si causen infart (I63.6) 

I67.7 Arteritis cerebral no classificada a cap altr e lloc  
I67.8 Altres malalties cerebrovasculars especificad es 

insuficiència cerebrovascular aguda NE 
isquèmia cerebral (crònica) 

I67.9 Malaltia cerebrovascular no especificada  

 I68∗∗∗∗   Trastorns cerebrovasculars en malalties classific ades 
en un altre lloc 

I68.0∗∗∗∗ Angiopatia amiloïdal cerebral (E85. −−−−†) 
I68.1∗∗∗∗ Arteritis cerebral en malalties infeccioses i paras itàries 

classificades en un altre lloc  
arteritis cerebral: 
• listeriòtica (A32.8†) 
• sifilítica (A52.0†) 
• tuberculosa (A18.8†) 

I68.2∗∗∗∗ Arteritis cerebral en altres malalties classificade s en un altre 
lloc  
arteritis cerebral en lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 

I68.8∗∗∗∗ Altres trastorns cerebrovasculars en malalties clas sificades 
en un altre lloc  

  I69    Seqüeles de malaltia cerebrovascular 
Nota: Empreu aquesta categoria per a indicar les afeccions 

d’I60-I67 com a causa de seqüeles classificades en un 
altre lloc. Les «seqüeles» inclouen les afeccions 
especificades com a tals o com a efectes tardans, o bé 
les presents un any o més després de l’inici de 
l’afecció causal. 

I69.0 Seqüeles d’hemorràgia subaracnoïdal  
I69.1 Seqüeles d’hemorràgia intracerebral  
I69.2 Seqüeles d’altres hemorràgies intracranials n o traumàtiques  
I69.3 Seqüeles d’infart cerebral  



   

  475 

I69.4 Seqüeles d’accident vascular cerebral no espe cificat com a 
hemorràgia o infart  

I69.8 Seqüeles d’altres malalties cerebrovasculars i de malalties 
cerebrovasculars no especificades  

Malalties d’artèries, arterioles i capil·lars 
(I70-I79) 

  I70    Aterosclerosi 
Inclou: angiopatia arterioscleròtica 

arteriolosclerosi 
arteriosclerosi 
arteritis senil 
ateroma 
degeneració: 
• arterial 
• arteriovascular 
• vascular 
endoarteritis deformant o obliterant 
endoarteritis senil 

Exclou: cerebral (I67.2) 
coronària (I25.1) 
mesentèrica (K55.1) 
pulmonar (I27.0) 

I70.0 Aterosclerosi de l’aorta  
I70.1 Aterosclerosi d’artèria renal  

ronyó de Goldblatt 

Exclou: aterosclerosi d’arterioles renals (I12.−) 

I70.2 Aterosclerosi d’artèries de les extremitats  
esclerosi (medial) de Mönckeberg 
gangrena ateroscleròtica 

I70.8 Aterosclerosi d’altres artèries  
I70.9 Aterosclerosi generalitzada i aterosclerosi n o especificada  

  I71    Aneurisma i dissecció aòrtics 
I71.0 Dissecció d’aorta [qualsevol part]  

aneurisma dissecant d’aorta (romput) [qualsevol part] 

I71.1 Aneurisma d’aorta toràcica romput  
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I71.2 Aneurisma d’aorta toràcica sense menció de ru ptura  
I71.3 Aneurisma d’aorta abdominal romput  
I71.4 Aneurisma d’aorta abdominal sense menció de r uptura  
I71.5 Aneurisma d’aorta toracoabdominal romput  
I71.6 Aneurisma d’aorta toracoabdominal sense menci ó de ruptura  
I71.8 Aneurisma aòrtic romput de localització no es pecificada  

ruptura d’aorta NE 

I71.9 Aneurisma aòrtic de localització no especific ada sense 
menció de ruptura  
aneurisma 
dilatació 
necrosi hialina 

de l’aorta   
 

  I72    Altres aneursimes 
Inclou: aneurisma (cirsoide) (fals) (romput) 

Exclou: aneurisma (de): 
• aorta (I71.−) 
• artèria pulmonar (I28.1) 
• arteriovenós NE (Q27.3) 

• adquirit (I77.0) 
• cerebral (sense ruptura) (I67.1) 

• romput (I60.−) 
• cor (I25.3) 
• coronari (I25.4) 
• retinal (H35.0) 
• varicós (I77.0) 

I72.0 Aneurisma d’artèria caròtide  
I72.1 Aneurisma d’artèria d’extremitat superior  
I72.2 Aneurisma d’artèria renal  
I72.3 Aneurisma d’artèria ilíaca  
I72.4 Aneurisma d’artèria d’extremitat inferior  
I72.8 Aneurisma d’altres artèries especificades  
I72.9 Aneurisma de localització no especificada  
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  I73    Altres angiopaties perifèriques 
Exclou: congelació (T33-T35) 

espasme d’artèria cerebral (G45.9) 
mà o peu d'immersió (T69.0) 
penellons (T69.1) 

I73.0 Síndrome de Raynaud  
fenomen (secundari) de Raynaud 
gangrena de Raynaud 
malaltia de Raynaud 

I73.1 Tromboangiïtis obliterant [Buerger]  
I73.8 Altres angiopaties perifèriques especificades  

acrocianosi 
acroparestèsia: 
• simple [de tipus Schultze] 
• vasomotora [de tipus Nothnagel] 
eritrocianosi 
eritromelàlgia 

I73.9 Angiopatia perifèrica no especificada  
claudicació intermitent 
espasme arterial 



 

478   

  I74    Embòlia i trombosi arterials 
Inclou: infart: 

• embòlic 
• trombòtic 
oclusió: 
• embòlica 
• trombòtica 

Exclou: embòlia i trombosi: 
• basilars (I63.0-I63.2, I65.1) 
• caròtides (I63.0-I63.2, I65.2) 
• cerebrals (I63.3-I63.5, I66.9) 
• coronàries (I21-I25) 
• mesentèriques (K55.0) 
• precerebrals (I63.0-I63.2, I65.9) 
• pulmonars (I26.−) 
• que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.2) 

• embaràs, part i puerperi (O88.−) 
• renals (N28.0) 
• retinals (H34.−) 
• vertebrals (I63.0-I63.2, I65.0) 

I74.0 Embòlia i trombosi d’aorta abdominal  
síndrome de la bifurcació aòrtica 
síndrome de Leriche 

I74.1 Embòlia i trombosi d’altres parts i de parts no especificades 
de l’aorta  

I74.2 Embòlia i trombosi d’artèries d’extremitats s uperiors  
I74.3 Embòlia i trombosi d’artèries d’extremitats i nferiors  
I74.4 Embòlia i trombosi d’artèries d’extremitats n o especificades  

embòlia arterial perifèrica 

I74.5 Embòlia i trombosi d’artèria ilíaca  
I74.8 Embòlia i trombosi d’altres artèries  
I74.9 Embòlia i trombosi d’artèria no especificada  
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  I77    Altres trastorns d’artèries i arterioles 
Exclou: angiïtis per hipersensibilitat (M31.0) 

artèria pulmonar (I28.−) 
malalties (vasculars) del col·lagen (M30-M36) 

I77.0 Fístula arteriovenosa adquirida  
aneurisma arteriovenós adquirit 
variça aneurismal 

Exclou: aneurisma arteriovenós NE (Q27.3) 
cerebral (I67.1) 
coronària (I25.4) 
traumàtica –v. lesió de vas sanguini segons regió 

corporal 

I77.1 Estenosi arterial  
I77.2 Ruptura arterial 

fístula arterial  
Exclou: ruptura traumàtica d’artèria –v. lesió de vas sanguini 

segons regió corporal 

I77.3 Displàsia fibromuscular arterial  
I77.4 Síndrome de compressió de l’artèria celíaca  
I77.5 Necrosi arterial  
I77.6 Arteritis no especificada  

aortitis NE 
endoarteritis NE 

Exclou: arteritis o endoarteritis: 
• arc de l’aorta [Takayasu] (M31.4) 
• cèl·lules gegants (M31.5-M31.6) 
• cerebral NCAL (I67.7) 
• coronària (I25.8) 
• deformant (I70.−) 
• obliterant (I70.−) 
• senil (I70.−) 

I77.8 Altres trastorns especificats d’artèries i ar terioles  
erosió arterial 
úlcera arterial 

I77.9 Trastorn no especificat d’artèries i arteriol es 
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  I78    Malalties dels capil·lars 
I78.0 Telangièctasi hemorràgica hereditària  

malaltia de Rendu-Osler-Weber 

I78.1 Nevus no neoplàstic  
nevus: 
• aracniforme 
• aranya 
• estel·lar 

Exclou: hemangioma (Q82.5) 
nevus: 
• berrugós (Q82.5) 
• blau (D22.−) 
• flami (Q82.5) 
• flammeus (Q82.5) 
• maduixa (Q82.5) 
• melanocític (D22.−) 
• pigmentat (D22.−) 
• pilós (D22.−) 
• vascular NE (Q82.5) 
• NE (D22.−) 

I78.8 Altres malalties dels capil·lars  
I78.9 Malaltia dels capil·lars no especificada  

 I79∗∗∗∗   Trastorns d’artèries, arterioles i capil·lars en malalties 
classificades en un altre lloc 

I79.0∗∗∗∗ Aneurisma d’aorta en malalties classificades en un altre lloc  
aneurisma sifilític de l’aorta (A52.0†) 

I79.1∗∗∗∗ Aortitis en malalties classificades en un altre llo c 
aortitis sifilítica (A52.0†) 

I79.2∗∗∗∗ Angiopatia perifèrica en malalties classificades en  un altre 
lloc  
angiopatia perifèrica diabètica (E10-E14† amb el quart caràcter 

comú .5) 

I79.8∗∗∗∗ Altres trastorns d’artèries, arterioles i capil·lar s en malalties 
classificades en un altre lloc  
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Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics 
no classificades a cap altre lloc 
(I80-I89) 

  I80    Flebitis i tromboflebitis 
Inclou: endoflebitis 

flebitis sèptica 
inflamació venosa 
periflebitis 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: flebitis i tromboflebitis (de): 
• intracranials i intraraquídies, sèptiques o NE (G08) 
• intracranials no piògenes (I67.6) 
• intraraquídies no piògenes (G95.1) 
• porta (vena) (K75.1) 
• que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.7) 

• embaràs, part i puerperi (O22.−, O87.−) 
síndrome postflebítica (I87.0) 
tromboflebitis migratòria (I82.1) 

I80.0 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficia ls d’extremitats 
inferiors  

I80.1 Flebitis i tromboflebitis de vena femoral  
I80.2 Flebitis i tromboflebitis d’altres vasos prof unds d’extremitats 

inferiors  
trombosi venosa profunda NE 

I80.3 Flebitis i tromboflebitis no especificades d’ extremitats 
inferiors  
embòlia o trombosi d’extremitat inferior NE 

I80.8 Flebitis i tromboflebitis d’altres localitzac ions  
I80.9 Flebitis i tromboflebitis de localització no especificada  

  I81    Trombosi de la vena porta 
obstrucció de la (vena) porta 

Exclou: flebitis de la vena porta (K75.1) 
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  I82    Altres embòlies i trombosis venoses 
Exclou: embòlia i trombosi venoses (de): 

• cerebrals (I63.6, I67.6) 
• coronàries (I21-I25) 
• extremitats inferiors (I80.−) 
• intracranials i intraraquídies, sèptiques o NE (G08) 
• intracranials no piògenes (I67.6) 
• intraraquídies no piògenes (G95.1) 
• mesentèriques (K55.0) 
• porta (I81) 
• pulmonars (I26.−) 
• que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.7) 

• embaràs, part i puerperi (O22.−, O87.−) 

I82.0 Síndrome de Budd-Chiari  
I82.1 Tromboflebitis migratòria  
I82.2 Embòlia i trombosi de vena cava  
I82.3 Embòlia i trombosi de vena renal  
I82.8 Embòlia i trombosi d’altres venes especificad es 
I82.9 Embòlia i trombosi de vena no especificada  

embòlia venosa NE 
trombosi (venosa) NE 

  I83    Venes varicoses d’extremitats inferiors 
Exclou: que compliquen: 

• embaràs (O22.0) 
• puerperi (O87.8) 

I83.0 Venes varicoses d’extremitats inferiors amb ú lcera  
úlcera varicosa (extremitat inferior, qualsevol part) 
qualsevol afecció d’I83.9 amb úlcera o especificada com a 

ulcerada 

I83.1 Venes varicoses d’extremitats inferiors amb i nflamació  
dermatitis d’estasi NE 
qualsevol afecció d’I83.9 amb inflamació o especificada com a 

inflamada 

I83.2 Venes varicoses d’extremitats inferiors amb ú lcera i 
inflamació  
qualsevol afecció d’I83.9 amb úlcera i inflamació 
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I83.9 Venes varicoses d’extremitats inferiors sense  úlcera ni 
inflamació  
flebèctasi 
variça 
venes varicoses 

d’extremitat inferior [qualsevol part] o de 
localització no especificada   

 

  I84    Hemorroides 
Inclou: morenes 

venes varicoses d’anus i recte 

Exclou: que compliquen: 
• embaràs (O22.4) 
• part i puerperi (O87.2) 

I84.0 Hemorroides trombosades internes  
I84.1 Hemorroides internes amb altres complicacions  

hemorroides internes: 
• estrangulades 
• prolapsades 
• sagnants 
• ulcerades 

I84.2 Hemorroides internes sense complicació  
hemorroides internes NE 

I84.3 Hemorroides trombosades externes  
hematoma perianal (no traumàtic) 
trombosi perianal 

I84.4 Hemorroides externes amb altres complicacions  
hemorroides externes: 
• estrangulades 
• prolapsades 
• sagnants 
• ulcerades 

I84.5 Hemorroides externes sense complicació  
hemorroides externes NE 

I84.6 Restes cutànies [acrocordó] hemorroïdals resi duals  
restes cutànies hemorroïdals d’anus o recte 

I84.7 Hemorroides trombosades no especificades  
trombosi hemorroïdal no especificada com a externa o interna 
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I84.8 Hemorroides no especificades amb altres compl icacions  
hemorroides, no especificades com a externes o internes: 
• estrangulades 
• prolapsades 
• sagnants 
• ulcerades 

I84.9 Hemorroides no especificades sense complicaci ó 
hemorroides NE 

  I85    Varices esofàgiques 
I85.0 Varices esofàgiques amb hemorràgia  
I85.9 Varices esofàgiques sense hemorràgia  

varices esofàgiques NE 

  I86    Venes varicoses d’altres localitzacions 
Exclou: varices de la retina (H35.0) 

venes varicoses de localització no especificada (I83.9) 

I86.0 Varices sublinguals  
I86.1 Varices escrotals  

varicocele 

I86.2 Varices pelvianes  
I86.3 Varices vulvars  

Exclou: que compliquen: 
• embaràs (O22.1) 
• part i puerperi (O87.8) 

I86.4 Varices gàstriques  
I86.8 Venes varicoses d’altres localitzacions espec ificades  

úlcera varicosa del septe nasal 

  I87    Altres trastorns de les venes 
I87.0 Síndrome postflebítica  
I87.1 Compressió venosa  

estenosi venosa 
síndrome de la vena cava (inferior) (superior) 

Exclou: pulmonars (I28.8) 

I87.2 Insuficiència venosa (crònica) (perifèrica)  
I87.8 Altres trastorns de les venes especificats  
I87.9 Trastorn de la vena no especificat  
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  I88    Limfadenitis no especificada 
Exclou: adenopatia NE (R59.−) 
 limfadenitis aguda, excepte mesentèrica (L04.−) 

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] que provoca limfadenopatia generalitzada 
(B23.1) 

I88.0 Limfadenitis mesentèrica no especificada  
limfadenitis mesentèrica (aguda) (crònica) 

I88.1 Limfadenitis crònica, excepte mesentèrica  
adenitis 
limfadenitis 

crònica, de qualsevol gangli limfàtic 
excepte els mesentèrics   

 
I88.8 Altres limfadenitis no especificades  
I88.9 Limfadenitis no especificada  

limfadenitis NE 

  I89    Altres trastorns no infecciosos dels vasos limfàt ics i 
els ganglis limfàtics 
Exclou: adenopatia NE (R59.−) 
 limfoedema hereditari (Q82.0) 

limfoedema postmastectomia (I97.2) 
 quilocele: 

• filarial (B74.−) 
• túnica vaginal (no filarial) NE (N50.8) 

I89.0 Limfoedema no classificat a cap altre lloc  
limfangièctasi 

I89.1 Limfangitis  
limfangitis: 
• crònica 
• subaguda 
• NE 

Exclou: limfangitis aguda (L03.−) 

I89.8 Altres trastorns no infecciosos especificats dels vasos 
limfàtics i els ganglis limfàtics  
quilocele (no filarial) 
reticulosi lipomelanòtica 

I89.9 Trastorn no infecciós dels vasos limfàtics i els ganglis 
limfàtics no especificat  
malaltia dels vasos limfàtics NE 
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Altres trastorns de l’aparell circulatori i trastorns de 
l’aparell circulatori no especificats 
(I95-I99) 

  I95    Hipotensió 
Exclou: col·lapse cardiovascular (R57.9) 

lectura de tensió arterial baixa NE (R03.1) 
síndrome d’hipotensió materna (O26.5) 

I95.0 Hipotensió idiopàtica  
I95.1 Hipotensió ortostàtica  

hipotensió postural 

Exclou: hipotensió ortostàtica neurogènica [Shy-Drager] 
(G90.3) 

I95.2 Hipotensió induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

I95.8 Altres hipotensions  
hipotensió crònica 

I95.9 Hipotensió no especificada  

  I97    Trastorns de l’aparell circulatori posteriors a u n 
procediment no classificats a cap altre lloc 
Exclou: xoc postoperatori (T81.1) 

I97.0 Síndrome postcardiotomia  
I97.1 Altres alteracions funcionals consecutives a cirurgia 

cardíaca  
fallida cardíaca 
insuficiència cardíaca 

consecutiva a cirurgia cardíaca o causada 
per la presència de pròtesi cardíaca  

I97.2 Síndrome del limfoedema postmastectomia  
elefantiasi 
obliteració dels vasos limfàtics causada per mastectomia 

 
I97.8 Altres trastorns de l’aparell circulatori pos teriors a un 

procediment no classificats a cap altre lloc  
I97.9 Trastorn no especificat de l’aparell circulat ori posterior a un 

procediment  
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 I98∗∗∗∗   Altres trastorns de l’aparell circulatori en mala lties 
classificades en un altre lloc 
Exclou: trastorns classificats en altres categories amb asterisc 

dins d’aquest capítol 

I98.0∗∗∗∗ Sífilis cardiovascular  
sífilis cardiovascular: 
• congènita tardana (A50.5†) 
• NE (A52.0†) 

I98.1∗∗∗∗ Trastorns cardiovasculars en altres malalties infec cioses i 
parasitàries classificades en un altre lloc  
afectació cardiovascular NCAL en malaltia de Chagas (crònica) 

(B57.2†) 
lesions cardiovasculars de pinta [carate] (A67.2†) 

I98.2∗∗∗∗ Varices esofàgiques en malalties classificades en u n altre 
lloc  
varices esofàgiques en: 
• esquistosomosi (B65.−†) 
• trastorns hepàtics (K70-K71†, K74.−†) 

I98.1∗∗∗∗ Altres trastorns especificats de l’aparell circulat ori en 
malalties classificades en un altre lloc  

 
  I99    Altres trastorns de l’aparell circulatori i trast orns de 
l’aparell circulatori no especificats  
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Malalties de l'aparell respiratori 
(J00-J99) 

Nota: Quan s'indica que una afecció respiratòria es produeix en més 
d'una localització i no s'indexa de forma específica, classifiqueu-la 
a la localització anatòmica situada més avall (p.ex. 
traqueobronquitis a bronquitis al codi J40). 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

J00-J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes 
J09-J18 Grip i pneumònia 
J20-J22 Altres infeccions agudes de les vies respiratòries baixes 
J30-J39 Altres malalties de les vies respiratòries altes 
J40-J47 Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes 
J60-J70 Malalties pulmonars provocades per agents externs 
J80-J84 Altres malalties respiratòries que afecten principalment l'interstici 

pulmonar 
J85-J86 Afeccions supuratives i necròtiques de les vies respiratòries baixes 
J90-J94 Altres malalties de la pleura 
J95-J99 Altres malalties de l'aparell respiratori 

Les categories amb asterisc d'aquest capítol són les següents: 

J17∗ Pneumònia en malalties classificades en un altre lloc 
J91∗ Embassament pleural en afeccions classificades en un altre lloc 
J99∗ Trastorns respiratoris en malalties classificades en un altre lloc 
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Infeccions agudes de les vies respiratòries altes 
(J00-J06) 

Exclou: malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exacerbació aguda NE 
(J44.1) 

  J00    Rinofaringitis aguda [refredat comú] 
catarro nasal agut 
coriza (aguda) 
rinitis: 
• aguda 
• infecciosa 
rinofaringitis: 
• infecciosa NE 
• NE 

Exclou: faringitis: 
• aguda (J02.–) 
• crònica (J31.2) 
• NE (J02.9) 
mal de coll: 
• agut (J02.–) 
• crònic (J31.2) 
• NE (J02.9) 
rinitis: 
• al·lèrgica (J30.1-J30.4) 
• crònica (J31.0) 
• vasomotora (J30.0) 
• NE (J31.0) 
rinofaringitis crònica (J31.1) 

  J01    Sinusitis aguda 
Inclou: abscés 

empiema 
infecció 
inflamació 
supuració 

agut -uda de si (accessori) (nasal)   

 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: sinusitis crònica o NE (J32.–) 

J01.0 Sinusitis maxil·lar aguda  
antritis aguda 
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J01.1 Sinusitis frontal aguda  
J01.2 Sinusitis etmoïdal aguda  
J01.3 Sinusitis esfenoïdal aguda  
J01.4 Pansinusitis aguda  
J01.8 Altres tipus de sinusitis aguda  

sinusitis aguda que afecta més d'un si, excepte pansinusitis 

J01.9 Sinusitis aguda no especificada  

  J02    Faringitis aguda 
Inclou: mal de coll agut 

Exclou: abscés: 
• faringi (J39.1) 
• periamigdalí (J36) 
• retrofaringi (J39.0) 
faringitis crònica (J31.2) 
laringofaringitis aguda (J06.0) 

J02.0 Faringitis estreptocòccica  
amigdalitis estroptocòccica 

Exclou: febre escarlatina (A38) 

J02.8 Faringitis aguda provocada per altres microor ganismes 
especificats  
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: faringitis (a causa de): 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.2) 
• mononucleosi infecciosa (B27.–) 
• vesicular per enterovirus (B08.5) 
• virus de la grip: 

• identificat (J09, J10.1) 
• no identificat (J11.1) 

J02.9 Faringitis aguda no especificada  
faringitis (aguda): 
• gangrenosa 
• infecciosa NE 
• supurativa 
• ulcerosa 
• NE 
mal de coll (agut) NE 
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  J03    Amigdalitis aguda 
Exclou: abscés periamigdalí (J36) 

mal de coll: 
• agut (J02.–) 
• estreptocòccic (J02.0) 
• NE (J02.9) 

J03.0 Amigdalitis estreptocòccica  
J03.8 Amigdalitis aguda provocada per altres microo rganismes 

especificats  
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: faringoamigdalitis per herpesvirus [herpes simple] 
(B00.2) 

J03.9 Amigdalitis aguda no especificada  
amigdalitis (aguda): 
• fol·licular 
• gangrenosa 
• infecciosa 
• ulcerosa 
• NE 

  J04    Laringitis i traqueïtis agudes 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: laringisme (estridulós) (J38.5) 
laringitis obstructiva aguda [crup] i epiglotitis aguda 

(J05.–) 

J04.0 Laringitis aguda  
laringitis (aguda): 
• edematosa 
• subglòtica 
• supurativa 
• ulcerosa 
• NE 

Exclou: laringitis crònica (J37.0) 
laringitis gripal, virus de la grip: 
• identificat (J09, J10.1) 
• no identificat (J11.1) 
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J04.1 Traqueïtis aguda  
traqueïtis (aguda): 
• catarral 
• NE 

Exclou: traqueïtis crònica (J42) 

J04.2 Laringotraqueïtis aguda  
laringotraqueïtis NE 
traqueïtis (aguda) amb laringitis (aguda) 

Exclou: laringotraqueïtis crònica (J37.1) 

  J05    Laringitis obstructiva aguda [crup] i epiglotitis  aguda 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

J05.0 Laringitis obstructiva aguda [crup]  
laringitis obstructiva NE 

J05.1 Epiglotitis aguda  
epiglotitis NE 

  J06    Infeccions agudes de les vies respiratòries altes  de 
localització múltiple i infeccions agudes de les vi es 
respiratòries altes de localització no especificada  
Exclou: infecció respiratòria aguda NE (J22) 

virus de la grip: 
• identificat (J09, J10.1) 
• no identificat (J11.1) 

J06.0 Laringofaringitis aguda  
J06.8 Altres infeccions agudes de les vies respirat òries altes de 

múltiples localitzacions  
J06.9 Infecció aguda no especificada de les vies re spiratòries altes  

infecció de les vies respiratòries altes NE 
malaltia aguda de les vies respiratòries altes 
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Grip i pneumònia 
(J09-J18) 

  J09    Grip causada pel virus de la grip aviària identif icat 
grip causada per virus de la grip que generalment només infecten 
ocells i, menys habitualment, altres animals 

  J10    Grip causada per altres virus de la grip identifi cats 
Exclou: infecció per Haemophilus influenzae [H. influenzae] 

NE (A49.2) 
meningitis per Haemophilus influenzae [H. influenzae] 

(G00.0) 
pneumònia per Haemophilus influenzae  

[H. influenzae] (J14) 

J10.0 Grip amb pneumònia causada per altres virus d e la grip 
identificats  
pneumònia (broncopneumònia) gripal causada per altres virus de 

la grip identificats 

J10.1 Grip amb altres manifestacions respiratòries causada per 
altres virus de la grip identificats  
embassament pleural gripal 
faringitis gripal 
grip 
infecció gripal aguda de les 

vies respiratòries altes 
laringitis gripal 

per altres virus de la grip 
identificats   

 
J10.8 Grip amb altres manifestacions causada per al tres virus de la 

grip identificats  
encefalopatia per grip 
gastroenteritis gripal 
miocarditis gripal (aguda) 

per altres virus de la grip 
identificats   
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  J11    Grip causada per virus no identificat 
Inclou: grip 

grip vírica 
per virus especificat no declarat 

com a identificat   
 

Exclou: infecció per Haemophilus influenzae [H. influenzae] 
NE (A49.2) 

meningitis per Haemophilus influenzae [H. influenzae] 
(G00.0) 

pneumònia per Haemophilus influenzae  
[H. influenzae] (J14) 

J11.0 Grip amb pneumònia causada per virus no ident ificat  
pneumònia (broncopneumònia) gripal causada per virus no 

especificat o virus especificat no identificat 

J11.1 Grip amb altres manifestacions respiratòries causada per 
virus no identificat  
embassament pleural gripal 
faringitis gripal 
infecció gripal aguda de les 

vies respiratòries altes 
laringitis gripal 

per virus no especificat o 
virus especificat no 
identificat 

  

 
grip NE 

J11.8 Grip amb altres manifestacions causada per vi rus no 
identificat  
encefalopatia per grip 
gastroenteritis gripal 
miocarditis gripal (aguda) 

per virus no especificat o 
virus especificat no 
identificat 
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  J12    Pneumònia vírica no classificada a cap altre lloc  
Inclou: broncopneumònia causada per virus, excepte virus de 

la grip 

Exclou: pneumònia: 
• congènita (P23.0) 
• en grip (J09, J10.0, J11.0) 
• intersticial NE (J84.9) 
• lípids (J69.1) 
• neonatal (P24.9) 
• per aspiració (a causa de): 

• anestèsia durant: 
• embaràs (O29.0) 
• puerperi (O89.0) 
• treball de part i part (O74.0) 

• NE (J69.0) 
• sòlids i líquids (J69.–) 
pneumonitis rubeolar congènita (P35.0) 
síndrome respiratòria aguda greu [SARS] (U04.9) 

J12.0 Pneumònia per adenovirus  
J12.1 Pneumònia pel virus respiratori sincicial  
J12.2 Pneumònia pel virus de la parainfluença  
J12.8 Altres pneumònies víriques  
J12.9 Pneumònia vírica no especificada  

  J13    Pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae 
broncopneumònia causada per S. pneumoniae 

Exclou: pneumònia causada per altres estreptococs (J15.3-
J15.4) 

pneumònia congènita per S. pneumoniae (P23.6) 

  J14    Pneumònia causada per Haemophilus influenzae 
broncopneumònia causada per H. influenzae 

Exclou: pneumònia congènita per H. influenzae (P23.6) 
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  J15    Pneumònia bacteriana no classificada a cap altre lloc 
Inclou: broncopneumònia causada per bacteris, excepte S. 

pneumoniae i H. influenzae 

Exclou: malaltia dels legionaris (A48.1) 
pneumònia congènita (P23.–) 
pneumònia per clamídies (J16.0) 

J15.0 Pneumònia causada per Klebsiella pneumoniae  
J15.1 Pneumònia causada per Pseudomonas  
J15.2 Pneumònia causada per Staphylococcus  

J15.3 Pneumònia causada per Streptococcus , grup B  
J15.4 Pneumònia causada per altres estreptococs  

Exclou: pneumònia causada per: 
• Streptococcus, grup B (J15.3) 
• Streptococcus pneumoniae (J13) 

J15.5 Pneumònia causada per Escherichia coli  
J15.6 Pneumònia causada per altres bacteris gramneg atius aerobis  

pneumònia causada per Serratia marcescens 

J15.7 Pneumònia causada per Mycoplasma pneumoniae  
J15.8 Altres pneumònies bacterianes  
J15.9 Pneumònia bacteriana no especificada  

  J16    Pneumònia causada per altres microorganismes 
infecciosos no classificada a cap altre lloc 
Exclou: ornitosi (A70) 

pneumocistosi (B59) 
pneumònia: 
• congènita (P23.–) 
• NE (J18.9) 

J16.0 Pneumònia per clamídies  
J16.8 Pneumònia causada per altres microorganismes infecciosos 

especificats  
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 J17∗∗∗∗   Pneumònia en malalties classificades en un altre lloc 

J17.0∗∗∗∗ Pneumònia en malalties bacterianes classificades en  un altre 
lloc  
pneumònia (causada per) (en): 
• actinomicosi (A42.0†) 
• blennorràgia [gonorrea] (A54.8†) 
• carboncle (A22.1†) 
• febre tifoide (A01.0†) 
• infecció per salmonel·les (A02.2†) 
• nocardiosi (A43.0†) 
• tos ferina (A37.–†) 
• tularèmia (A21.2†) 

J17.1∗∗∗∗ Pneumònia en malalties víriques classificades en un  altre 
lloc  
pneumònia en: 
• malaltia per citomegalovirus (B25.0†) 
• rubèola (B06.8†) 
• varicel·la (B01.2†) 
• xarampió (B05.2†) 

J17.2∗∗∗∗ Pneumònia en micosis  
pneumònia en: 
• aspergil·losi (B44.0-B44.1†) 
• candidosi (B37.1†) 
• coccidioidomicosi (B38.0-B38.2†) 
• histoplasmosi (B39.–†) 

J17.3∗∗∗∗ Pneumònia en malalties parasitàries  
pneumònia en: 
• ascariosi (B77.8†) 
• esquistosomosi (B65.–†) 
• toxoplasmosi (B58.3†) 

J17.8∗∗∗∗ Pneumònia en altres malalties classificades en un a ltre lloc  
pneumònia (en): 
• espiroquetal, no classificada a cap altre lloc (A69.8†) 
• febre Q (A78†) 
• febre reumàtica (I00†) 
• ornitosi (A70†) 
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  J18    Pneumònia provocada per un microorganisme no 
especificat 
Exclou: abscés pulmonar amb pneumònia (J85.1) 

pneumònia: 
• congènita (P23.9) 
• intersticial NE (J84.9) 
• lípids (J69.1) 
• neonatal (P24.9) 
• per aspiració (a causa de): 

• anestèsia durant: 
• embaràs (O29.0) 
• puerperi (O89.0) 
• treball de part i part (O74.0) 

• NE (J69.0) 
• sòlids i líquids (J69.–) 
pneumonitis causada per agents externs (J67-J70) 
trastorns pulmonars intersticials induïts per fàrmacs 

(J70.2-J70.4) 

J18.0 Broncopneumònia no especificada  
Exclou: bronquiolitis (J21.–) 

J18.1 Pneumònia lobar no especificada  
J18.2 Pneumònia hipostàtica no especificada  
J18.8 Altres pneumònies causades per un microorgani sme no 

especificat  
J18.9 Pneumònia no especificada 

Altres infeccions agudes de les vies respiratòries 
baixes 
(J20-J22) 

Exclou: malaltia pulmonar obstructiva crònica amb: 
• exacerbació aguda NE (J44.1) 
• infecció aguda de les vies respiratòries baixes (J44.0) 
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  J20    Bronquitis aguda 
Inclou: bronquitis: 

• aguda i subaguda (amb): 
• broncospasme 
• fibrinosa 
• membranosa 
• purulenta 
• sèptica 
• traqueïtis 

• NE en individus menors de 15 anys 
traqueobronquitis aguda 

Exclou: bronquitis: 
• al·lèrgica NE (J45.0) 
• crònica: 

• mucopurulenta (J41.1) 
• obstructiva (J44.–) 
• simple (J41.0) 
• NE (J42) 

• NE en individus a partir dels 15 anys (J40) 
traqueobronquitis: 
• crònica (J42) 
• obstructiva crònica (J44.−) 
• NE (J40) 

J20.0 Bronquitis aguda causada per Mycoplasma pneumoniae  
J20.1 Bronquitis aguda causada per Haemophilus influenzae  
J20.2 Bronquitis aguda causada per Streptococcus  
J20.3 Bronquitis aguda causada per coxsackievirus  
J20.4 Bronquitis aguda causada pel virus de la para influença  
J20.5 Bronquitis aguda causada pel virus respirator i sincicial  
J20.6 Bronquitis aguda causada per rinovirus  
J20.7 Bronquitis aguda causada per echovirus  
J20.8 Bronquitis aguda causada per altres microorga nismes 

especificats  
J20.9 Bronquitis aguda no especificada  

  J21    Bronquiolitis aguda 
Inclou: amb broncospasme 

J21.0 Bronquiolitis aguda causada pel virus respira tori sincicial  
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J21.8 Bronquiolitis aguda causada per altres microo rganismes 
especificats  

J21.9 Bronquiolitis aguda no especificada  
bronquiolitis (aguda) 

  J22    Infecció aguda no especificada de les vies respir atòries 
baixes 
infecció aguda de les vies respiratòries (baixes) NE 

Exclou: infecció de les vies respiratòries altes (aguda) (J06.9) 

Altres malalties de les vies respiratòries altes 
(J30-J39) 

  J30    Rinitis vasomotora i al·lèrgica 
Inclou: rinorrea espasmòdica 

Exclou: rinitis al·lèrgica amb asma (J45.0) 
rinitis NE (J31.0) 

J30.0 Rinitis vasomotora  
J30.1 Rinitis al·lèrgica causada per pol·len  

al·lèrgia NE causada per pol·len 
febre del fenc 
pol·linosi 

J30.2 Altres rinitis al·lèrgiques estacionals  
J30.3 Altres rinitis al·lèrgiques  

rinitis al·lèrgica perenne 

J30.4 Rinitis al·lèrgica no especificada  
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  J31    Rinitis, rinofaringitis i faringitis cròniques 
J31.0 Rinitis crònica  

ozena 
rinitis (crònica): 
• atròfica 
• granulomatosa 
• hipertròfica 
• obstructiva 
• purulenta 
• ulcerosa 
• NE 

Exclou: rinitis: 
• al·lèrgica (J30.1-J30.4) 
• vasomotora (J30.0) 

J31.1 Rinofaringitis crònica  
Exclou: rinofaringitis aguda o NE (J00) 

J31.2 Faringitis crònica  
faringitis (crònica): 
• atròfica 
• granular 
• hipertròfica 
mal de coll crònic 

Exclou: faringitis aguda o NE (J02.9) 

  J32    Sinusitis crònica 
Inclou: abscés 

empiema 
infecció 
supuració 

(crònic -a) de si (accessori) (nasal)  

 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: sinusitis aguda (J01.–) 

J32.0 Sinusitis maxil·lar crònica  
antritis (crònica) 
sinusitis maxil·lar NE 

J32.1 Sinusitis frontal crònica  
sinusitis frontal NE 

J32.2 Sinusitis etmoïdal crònica  
sinusitis etmoïdal NE 
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J32.3 Sinusitis esfenoïdal crònica  
sinusitis esfenoïdal NE 

J32.4 Pansinusitis crònica  
pansinusitis NE 

J32.8 Altres tipus de sinusitis crònica  
sinusitis (crònica) que afecta més d'un si, excepte pansinusitis 

J32.9 Sinusitis crònica no especificada  
sinusitis (crònica) NE 

  J33    Pòlip nasal 
Exclou: pòlips adenomatosos (D14.0) 

J33.0 Pòlip de la cavitat nasal  
pòlip: 
• de les coanes 
• rinofaringi 

J33.1 Degeneració sinusal polipoide  
síndrome o etmoïditis de Woakes 

J33.8 Altres pòlips sinusals  
pòlip sinusal: 
• accessori 
• esfenoïdal 
• etmoïdal 
• maxil·lar 

J33.9 Pòlip nasal no especificat  

  J34    Altres trastorns del nas i els sins nasals 
Exclou: úlcera varicosa del septe nasal (I86.8) 

J34.0 Abscés i furóncol del nas  
cel·lulitis 
necrosi 
ulceració 

del nas (septe)   
 
J34.1 Quist i mucocele del nas i el si nasal  
J34.2 Desviació del septe nasal  

deflexió o desviació del septe (nasal) (adquirida) 

J34.3 Hipertròfia dels cornets nasals  
J34.8 Altres trastorns especificats del nas i els s ins nasals  

perforació del septe nasal NE 
rinòlit 
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  J35    Malalties cròniques de les amígdales i les adenoi des 
J35.0 Amigdalitis crònica  

Exclou: amigdalitis: 
• aguda (J03.–) 
• NE (J03.9) 

J35.1 Hipertròfia amigdalina  
engrandiment de les amígdales 

J35.2 Hipertròfia adenoidal  
engrandiment de les adenoides 

J35.3 Hipertròfia amigdalina amb hipertròfia adenoi dal  
J35.8 Altres malalties cròniques de les amígdales i  les adenoides  

amigdalòlit 
cicatriu amigdalina (i adenoïdal) 
restes amigdalines 
úlcera amigdalina 
vegetacions adenoides 

J35.9 Malaltia crònica no especificada de les amígd ales i les 
adenoides  
malaltia (crònica) NE de les amígdales i les adenoides 

  J36    Abscés periamigdalí 
abscés amigdalí 
cel·lulitis periamigdalina 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: abscés retrofaringi (J39.0) 
amigdalitis: 
• aguda (J03.–) 
• crònica (J35.0) 
• NE (J03.9) 
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  J37    Laringitis i laringotraqueïtis cròniques 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

J37.0 Laringitis crònica  
laringitis: 
• catarral 
• hipertròfica 
• seca 

Exclou: laringitis: 
• aguda (J04.0) 
• obstructiva (aguda) (J05.0) 
• NE (J04.0) 

J37.1 Laringotraqueïtis crònica  
laringitis crònica amb traqueïtis (crònica) 
traqueïtis crònica amb laringitis 

Exclou: laringotraqueïtis: 
• aguda (J04.2) 
• NE (J04.2) 
traqueïtis: 
• aguda (J04.1) 
• crònica (J42) 
• NE (J04.1) 

  J38    Malalties de les cordes vocals i la laringe no 
classificades a cap altre lloc 
Exclou: estenosi subglòtica posterior a un procediment (J95.5) 

estridor: 
• laringi congènit NE (P28.8) 
• NE (R06.1) 
laringitis: 
• obstructiva (aguda) (J05.0) 
• ulcerosa (J04.0) 

J38.0 Paràlisi de les cordes vocals i la laringe  
laringoplegia 
paràlisi de la glotis 

J38.1 Pòlip de corda vocal i laringe  
Exclou: pòlips adenomatosos (D14.1) 
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J38.2 Nòduls de les cordes vocals  
corditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) 
nòduls dels cantants 
nòduls dels ensenyants 

J38.3 Altres malalties de les cordes vocals  
abscés 
cel·lulitis 
granuloma 
leucoplàsia 
leucoqueratosi 

de corda -es vocal -s   

 
J38.4 Edema de laringe  

edema (de): 
• glotis 
• subglòtic 
• supraglòtic 

Exclou: laringitis: 
• edematosa (J04.0) 
• obstructiva aguda [crup] (J05.0) 

J38.5 Espasme laringi  
laringisme (estridulós) 

J38.6 Estenosi de laringe  
J38.7 Altres malalties de la laringe  

abscés 
cel·lulitis 
malaltia NE 
necrosi 
paquidèrmia 
pericondritis 
úlcera 

de laringe   

 

  J39    Altres malalties de les vies respiratòries altes 
Exclou: infecció respiratòria aguda NE (J22) 

• vies respiratòries altes (J06.9) 
inflamació de les vies respiratòries altes per inhalació 

de substàncies químiques, gasos, emanacions o 
vapors (J68.2) 

J39.0 Abscés retrofaringi i parafaringi  
abscés perifaringi 

Exclou: abscés periamigdalí (J36) 
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J39.1 Altres abscessos de faringe  
abscés rinofaringi 
cel·lulitis de faringe 

J39.2 Altres malalties de faringe  
edema 
quist de faringe o rinofaringe   

 
Exclou: faringitis: 

• crònica (J31.2) 
• ulcerosa (J02.9) 

J39.3 Reacció d’hipersensibilitat de les vies respi ratòries altes, 
localització no especificada  

J39.8 Altres malalties especificades de les vies re spiratòries altes  
J39.9 Malaltia no especificada de les vies respirat òries altes  

Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes 
(J40-J47) 

Exclou: fibrosi quística (E84.–) 

  J40    Bronquitis no especificada com a aguda o crònica 
Nota: Les bronquitis no especificades com a agudes o 

cròniques en individus menors de 15 anys es 
consideren de natura aguda i s'han de classificar a 
J20.–. 

bronquitis: 
• amb traqueïtis NE 
• catarral 
• NE 
traqueobronquitis NE 

Exclou: bronquitis: 
• al·lèrgica NE (J45.0) 
• asmàtica NE (J45.9) 
• química (aguda) (J68.0) 

  J41    Bronquitis crònica simple i mucopurulenta 
Exclou: bronquitis crònica: 

• obstructiva (J44.–) 
• NE (J42) 
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J41.0 Bronquitis crònica simple  
J41.1 Bronquitis crònica mucopurulenta  
J41.8 Bronquitis crònica simple i mucopurulenta mix ta 

  J42    Bronquitis crònica no especificada 
bronquitis crònica NE 
traqueïtis crònica 
traqueobronquitis crònica 

Exclou: bronquitis asmàtica crònica (J44.–) 
bronquitis crònica: 

• amb obstrucció de les vies respiratòries (J44.–) 
• simple i mucopurulenta (J41.–) 

bronquitis emfisematosa crònica (J44.–) 
malaltia pulmonar obstructiva crònica NE (J44.9) 

  J43    Emfisema 
Exclou: bronquitis emfisematosa (obstructiva) (J44.–) 

emfisema: 
• amb bronquitis (obstructiva) crònica (J44.–) 
• compensador (J98.3) 
• intersticial (J98.2) 

• neonatal (P25.0) 
• mediastínic (J98.2) 
• per inhalació de substàncies químiques, gasos, 

emanacions o vapors (J68.4) 
• quirúrgic (subcutani) (T81.8) 
• subcutani traumàtic (T79.7) 

J43.0 Síndrome de MacLeod  
emfisema unilateral 
pulmó hiperclar unilateral 

J43.1 Emfisema panlobular  
emfisema panacinar 

J43.2 Emfisema centrolobular  
J43.8 Altres emfisemes  
J43.9 Emfisema no especificat  

ampul·la emfisematosa 
emfisema (pulmonar): 
• ampul·lar 
• vesicular 
• NE 
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  J44    Altres malalties pulmonars obstructives cròniques  
Inclou: asma obstructiva crònica 

bronquitis crònica: 
• amb: 

• emfisema 
• obstrucció de les vies respiratòries 

• asmàtica (obstructiva) 
• emfisematosa 

bronquitis obstructiva crònica 
traqueobronquitis obstructiva crònica 

Exclou: asma (J45.–) 
bronquièctasi (J47) 
bronquitis asmàtica NE (J45.9) 
bronquitis crònica: 

• simple i mucopurulenta (J41.–) 
• NE (J42) 

emfisema (J43.–) 
malalties pulmonars provocades per agents externs 

(J60-J70) 
traqueïtis crònica (J42) 
traqueobronquitis crònica (J42) 

J44.0 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb inf ecció aguda de 
les vies respiratòries baixes  
Exclou: amb grip (J09-J11) 

J44.1 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exa cerbació 
aguda no especificada  

J44.8 Altres malalties pulmonars obstructives cròni ques 
especificades  
bronquitis crònica: 
• asmàtica (obstructiva) NE 
• emfisematosa NE 
• obstructiva NE 

Exclou: amb exacerbació aguda (J44.1) 
amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes 

(J44.0) 

J44.9 Malaltia pulmonar obstructiva crònica no espe cificada  
malaltia de les vies respiratòries obstructiva crònica NE 
malaltia pulmonar obstructiva crònica NE 
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  J45    Asma 
Exclou: asma eosinofílica (J82) 

asma greu aguda (J46) 
asma obstructiva crònica (J44.–) 
bronquitis (obstructiva) asmàtica crònica (J44.–) 
estat asmàtic (J46) 
malalties pulmonars provocades per agents externs 

(J60-J70) 

J45.0 Asma predominantment al·lèrgica  
asma al·lèrgica extrínseca 
asma atòpica 
bronquitis al·lèrgica NE 
febre del fenc amb asma 
rinitis al·lèrgica amb asma 

J45.1 Asma no al·lèrgica  
asma idiosincràtica 
asma no al·lèrgica intrínseca 

J45.8 Asma mixta  
combinació d'afeccions enumerades a J45.0 i J45.1 

J45.9 Asma no especificada  
asma d’inici tardà 
bronquitis asmàtica NE 

  J46    Estat asmàtic 
asma greu aguda 

  J47    Bronquièctasi 
bronquiolèctasi 

Exclou: bronquièctasi congènita (Q33.4) 
bronquièctasi tuberculosa (malaltia actual) (A15-A16) 

Malalties pulmonars provocades per agents externs 
(J60-J70) 

Exclou: asma classificada a J45.– 
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  J60    Pneumoconiosi dels treballadors del carbó 
antracosi 
antracosilicosi 
pulmó dels treballadors del carbó 

Exclou: amb tuberculosi classificada a A15-A16 (J65) 

  J61    Pneumoconiosi per asbest i altres fibres minerals  
asbestosi 

Exclou: amb tuberculosi classificada a A15-A16 (J65) 
placa pleural amb asbestosi (J92.0) 
 

  J62    Pneumoconiosi per pols de sílice 
Inclou: fibrosi pulmonar silicòtica (massiva) 

Exclou: pneumoconiosi amb tuberculosi classificada a A15-
A16 (J65) 

J62.0 Pneumoconiosi per pols de talc  
J62.8 Pneumoconiosi per altres tipus de pols de síl ice  

silicosi NE 

  J63    Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques 
Exclou: amb tuberculosi classificada a A15-A16 (J65) 

J63.0 Aluminosi (pulmonar)  
J63.1 Fibrosi (pulmonar) per bauxita  
J63.2 Beril·liosi  
J63.3 Fibrosi (pulmonar) per grafit  
J63.4 Siderosi  
J63.5 Estannosi  
J63.8 Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques es pecificades  

  J64    Pneumoconiosi no especificada 
Exclou: amb tuberculosi classificada a A15-A16 (J65) 

  J65    Pneumoconiosi associada a tuberculosi 
qualsevol afecció classificada a J60-J64 amb tuberculosi de 

qualsevol tipus classificada a A15-A16 
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  J66    Malaltia de les vies respiratòries per pols orgàn ica 
especificada 
Exclou: bagassosi (J67.1) 

pneumonitis per hipersensibilitat per pols orgànica 
(J67.–) 

pulmó dels grangers (J67.0) 
síndrome de la disfunció reactiva de les vies 

respiratòries (J68.3) 

J66.0 Bissinosi  
malaltia de les vies respiratòries per pols de cotó 

J66.1 Malaltia dels cardadors del lli  
J66.2 Cannabinosi  
J66.8 Malaltia de les vies respiratòries per altres  pols orgàniques 

especificades  

  J67    Pneumonitis per hipersensibilitat per pols orgàni ca 
Inclou: alveolitis al·lèrgica i pneumonitis per inhalació de pols 

orgànica i partícules procedents de fongs, 
actinomicets o d'altres orígens 

Exclou: pneumonitis per inhalació de substàncies químiques, 
gasos, emanacions o vapors (J68.0) 

J67.0 Pulmó dels grangers  
malaltia del fenc 
pulmó dels segadors 

J67.1 Bagassosi  
malaltia per inhalació de pols de bagàs 
pneumonitis per inhalació de pols de bagàs 

J67.2 Pulmó dels criadors d'ocells  
malaltia o pulmó dels criadors de coloms 
malaltia o pulmó dels criadors de periquitos 

J67.3 Suberosi  
malaltia o pulmó dels manipuladors de suro 
malaltia o pulmó dels treballadors de suro 

J67.4 Pulmó dels treballadors del malt  
alveolitis per Aspergillus clavatus 

J67.5 Pulmó dels conreadors de bolets  



 

512   

J67.6 Pulmó dels escorçadors d’erable  
alveolitis per Cryptostroma corticale 
criptostromosi 

J67.7 Pulmó per condicionador d'aire i humidificado r 
alveolitis al·lèrgica per fongs, actinomicets termòfils i altres 

microorganismes que es reprodueixen en sistemes de ventilació 
[aire condicionat] 

J67.8 Pneumonitis per hipersensibilitat per altres pols orgàniques  
pulmó dels formatgers 
pulmó dels pelleters 
pulmó dels treballadors de la farina de peix 
pulmó dels treballadors del cafè 
sequoïosi 

J67.9 Pneumonitis per hipersensibilitat per pols or gànica no 
especificada  
alveolitis al·lèrgica (extrínseca) NE 
pneumonitis per hipersensibilitat NE 

  J68    Afeccions respiratòries per inhalació de substànc ies 
químiques, gasos, emanacions i vapors 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

J68.0 Bronquitis i pneumonitis per inhalació de sub stàncies 
químiques, gasos, emanacions i vapors  
bronquitis química (aguda) 

J68.1 Edema pulmonar per inhalació de substàncies q uímiques, 
gasos, emanacions i vapors  
edema pulmonar químic (agut) 

J68.2 Inflamació de les vies respiratòries altes pe r inhalació de 
substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors  

J68.3 Altres afeccions respiratòries agudes i subag udes causades 
per inhalació de substàncies químiques, gasos, eman acions i 
vapors  
síndrome de la disfunció reactiva de les vies respiratòries 

J68.4 Afeccions respiratòries cròniques per inhalac ió de 
substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors  
bronquiolitis obliterativa 

(crònica) (subaguda) 
emfisema (difús) (crònic) 
fibrosi pulmonar (crònica) 

per inhalació de substàncies 
químiques, gasos, 
emanacions i vapors 
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J68.8 Altres afeccions respiratòries per inhalació de substàncies 
químiques, gasos, emanacions i vapors  

J68.9 Afecció respiratòria no especificada per inha lació de 
substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors  

  J69    Pneumonitis provocada per sòlids i líquids 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

Exclou: síndromes d'aspiració neonatal (P24.–) 

J69.0 Pneumonitis provocada per aliments i vòmits  
pneumònia per aspiració (a causa de): 
• aliment (regurgitat) 
• llet 
• secrecions gàstriques 
• vòmit 
• NE 

Exclou: síndrome de Mendelson (J95.4) 

J69.1 Pneumonitis provocada per olis i essències  
pneumònia per lípids 

J69.8 Pneumonitis provocada per altres sòlids i líq uids 
pneumonitis per aspiració de sang 

  J70    Afeccions respiratòries provocades per altres age nts 
externs 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

J70.0 Manifestacions pulmonars agudes provocades pe r radiació  
pneumonitis per radiació 

J70.1 Manifestacions pulmonars cròniques i altres m anifestacions 
pulmonars provocades per radiació  
fibrosi pulmonar consecutiva a radiació 

J70.2 Trastorns pulmonars intersticials aguts induï ts per fàrmacs  
J70.3 Trastorns pulmonars intersticials crònics ind uïts per fàrmacs  
J70.4 Trastorns pulmonars intersticials no especifi cats induïts per 

fàrmacs  
J70.8 Afeccions respiratòries provocades per altres  agents externs 

especificats  
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J70.9 Afeccions respiratòries provocades per agents  externs no 
especificats  

Altres malalties respiratòries que afecten principalment 
l'interstici pulmonar 
(J80-J84) 

  J80    Síndrome del destret respiratori de l’adult 
malaltia de la membrana hialina de l'adult 

  J81    Edema pulmonar 
edema agut de pulmó 
congestió pulmonar (passiva) 

Exclou: edema pulmonar: 
• a causa d'agents externs (J60-J70) 
• amb menció de cardiopatia NE o d'insuficiència 

cardíaca (I50.1) 
• químic (agut) (J68.1) 
pneumònia hipostàtica (J18.2) 

  J82    Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc 
asma eosinofílica 
eosinofília (pulmonar) tropical NE 
pneumònia de Löffler 

Exclou: causada per: 
• aspergil·losi (B44.–) 
• fàrmacs (J70.2-J70.4) 
• infecció parasitària especificada (B50-B83) 
• trastorns del teixit connectiu sistèmic (M30-M36) 

  J84    Altres malalties pulmonars intersticials 
Exclou: emfisema intersticial (J98.2) 

malalties pulmonars provocades per agents externs 
(J60-J70) 

pneumonitis intersticial limfoide provocada per la 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] (B22.1) 

trastorns pulmonars intersticials induïts per fàrmacs 
(J70.2-J70.4) 
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J84.0 Afeccions alveolars i parietoalveolars  
microlitiasi alveolar pulmonar 
proteïnosi alveolar 

J84.1 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi  
alveolitis fibrosant (criptogènica) 
fibrosi de Hamman-Rich 
fibrosi pulmonar difusa 
fibrosi pulmonar idiopàtica 

Exclou: fibrosi pulmonar (crònica): 
• consecutiva a radiació (J70.1) 
• per inhalació de substàncies químiques, gasos, 

emanacions o vapors (J68.4) 

J84.8 Altres malalties pulmonars intersticials espe cificades  
J84.9 Malaltia pulmonar intersticial no especificad a 

pneumònia intersticial NE 

Afeccions supuratives i necròtiques de les vies 
respiratòries baixes 
(J85-J86) 

  J85    Abscés de pulmó i mediastí 
J85.0 Gangrena i necrosi del pulmó  
J85.1 Abscés pulmonar amb pneumònia  

Exclou: amb pneumònia provocada per microorganismes 
especificats (J09-J16) 

J85.2 Abscés pulmonar sense pneumònia  
abscés pulmonar NE 

J85.3 Abscés de mediastí  
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  J86    Piotòrax 
Inclou: abscés de: 

• pleura 
• tòrax 
empiema 
piopneumotòrax 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: causat per tuberculosi (A15-A16) 

J86.0 Piotòrax amb fístula  
J86.9 Piotòrax sense fístula  

Altres malalties de la pleura 
(J90-J94) 

  J90    Embassament pleural no classificat a cap altre ll oc 
pleuresia amb embassament 

Exclou: embassament (pleural) quilós (J94.0) 
pleuresia NE (R09.1) 
tuberculós (A15-A16) 

 J91∗∗∗∗   Embassament pleural en afeccions classificades en  un 
altre lloc 

  J92    Placa pleural 
Inclou: engruiximent de la pleura 

J92.0 Placa pleural amb presència d'asbest  
J92.9 Placa pleural sense asbest  

placa pleural NE 

  J93    Pneumotòrax 
Exclou: piopneumotòrax (J86.–) 

pneumotòrax: 
• congènit o perinatal (P25.1) 
• traumàtic (S27.0) 
• tuberculós (malaltia actual) (A15-A16) 

J93.0 Pneumotòrax espontani a tensió  
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J93.1 Altres pneumotòraxs espontanis  
J93.8 Altres pneumotòraxs  
J93.9 Pneumotòrax no especificat  

  J94    Altres afeccions de la pleura 
Exclou: afeccions tuberculoses de la pleura (malaltia actual) 

(A15-A16) 
hemopneumotòrax traumàtic (S27.2) 
hemotòrax traumàtic (S27.1) 
pleuresia NE (R09.1) 

J94.0 Quilotòrax  
embassament quilós 

J94.1 Fibrotòrax  
J94.2 Hemotòrax  

hemopneumotòrax 

J94.8 Altres afeccions de la pleura especificades  
hidrotòrax 

J94.9 Afecció de la pleura no especificada  

Altres malalties de l'aparell respiratori 
(J95-J99) 

  J95    Trastorns respiratoris posteriors a un procedimen t no 
classificats a cap altre lloc 
Exclou: emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment 

(T81.8) 
manifestacions pulmonars a causa de radiació (J70.0-

J70.1) 

J95.0 Funcionament defectuós de traqueostomia  
fístula traqueoesofàgica consecutiva a traqueostomia 
hemorràgia d'estoma de traqueostomia 
obstrucció de la traqueostomia 
sèpsia d'estoma de traqueostomia 

J95.1 Insuficiència pulmonar aguda consecutiva a ci rurgia toràcica  
J95.2 Insuficiència pulmonar aguda consecutiva a ci rurgia no 

toràcica  
J95.3 Insuficiència pulmonar crònica consecutiva a cirurgia  
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J95.4 Síndrome de Mendelson  
Exclou: que complica: 

• embaràs (O29.0) 
• puerperi (O89.0) 
• treball de part i part (O74.0) 

J95.5 Estenosi subglòtica posterior a un procedimen t 
J95.8 Altres trastorns respiratoris posteriors a un  procediment  
J95.9 Trastorn respiratori no especificat posterior  a un 

procediment  

  J96    Fallida respiratòria no classificada a cap altre lloc 
Exclou: aturada respiratòria (R09.2) 

destret respiratori: 
• del nadó (P22.–) 
• síndrome de l’adult (J80) 

fallida cardiorespiratòria (R09.2) 
fallida respiratòria posterior a un procediment (J95.–) 

J96.0 Fallida respiratòria aguda  
J96.1 Fallida respiratòria crònica  
J96.9 Fallida respiratòria no especificada  

  J98    Altres trastorns respiratoris 
Exclou: apnea: 

• nadó (P28.4) 
• son (G47.3) 

• nadó (P28.3) 
• NE (R06.8) 

J98.0 Malalties bronquials no classificades a cap a ltre lloc  
broncolitiasi 
calcificació de bronqui 
col·lapse traqueobronquial 
discinèsia traqueobronquial 
estenosi de bronqui 
úlcera de bronqui 
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J98.1 Col·lapse pulmonar  

atelèctasi 
col·lapse de pulmó 

Exclou: atelèctasi (de): 
• nadó (P28.0-P28.1) 
• tuberculosa (malaltia actual) (A15-A16) 

J98.2 Emfisema intersticial  
emfisema mediastínic 

Exclou: emfisema: 
• en el fetus i el nadó (P25.0) 
• quirúrgic (subcutani) (T81.8) 
• subcutani traumàtic (T79.7) 
• NE (J43.9) 

J98.3 Emfisema compensador  
J98.4 Altres trastorns pulmonars  

calcificació pulmonar 
malaltia pulmonar quística (adquirida) 
malaltia pulmonar NE 
pneumolitiasi 

J98.5 Malalties del mediastí no classificades a cap  altre lloc   
fibrosi del mediastí 
hèrnia del mediastí 
mediastinitis 
retracció del mediastí 

Exclou: abscés de mediastí (J85.3) 

J98.6 Trastorns diafragmàtics  
diafragmatitis 
paràlisi diafragmàtica 
relaxació diafragmàtica 

Exclou: hèrnia diafragmàtica (K44.–) 
• congènita (Q79.0) 
malformació congènita del diafragma NCAL (Q79.1) 

J98.8 Altres trastorns respiratoris especificats  
J98.9 Trastorn respiratori no especificat  

malaltia respiratòria (crònica) NE 

 J99∗∗∗∗   Trastorns respiratoris en malalties classificades  en un 
altre lloc 

J99.0∗∗∗∗ Malaltia pulmonar reumatoide (M05.1†)  
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J99.1∗∗∗∗ Trastorns respiratoris en altres trastorns difusos del teixit 
connectiu  
trastorns respiratoris en: 
• dermatomiositis (M33.0−M33.1†) 
• esclerosi sistèmica (M34.8†) 
• granulomatosi de Wegener (M31.3†) 
• lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 
• polimiositis (M33.2†) 
• síndrome seca [Sjögren] (M35.0†) 

J99.8∗∗∗∗ Trastorns respiratoris en altres malalties classifi cades en un 
altre lloc  
trastorns respiratoris en: 
• amebosi (A06.5†) 
• crioglobulinèmia (D89.1†) 
• espondilitis anquilosant (M45†) 
• esporotricosi (B42.0†) 
• sífilis (A52.7†) 
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Malalties de l’aparell digestiu 
(K00-K93) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

K00-K14 Malalties de la cavitat oral, les glàndules salivals i els maxil·lars 
K20-K31 Malalties de l’esòfag, l’estómac i el duodè 
K35-K38 Malalties de l’apèndix 
K40-K46 Hèrnia 
K50-K52 Enteritis i colitis no infeccioses 
K55-K63 Altres malalties dels intestins 
K65-K67 Malalties del peritoneu 
K70-K77 Malalties hepàtiques 
K80-K87 Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees 
K90-K93 Altres malalties de l’aparell digestiu 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

K23∗ Trastorns de l’esòfag en malalties classificades en un altre lloc 
K67∗ Trastorns del peritoneu en malalties infeccioses classificades en 

un altre lloc 
K77∗ Trastorns hepàtics en malalties classificades en un altre lloc 
K87∗ Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees en 

malalties classificades en un altre lloc 
K93∗ Trastorns d’altres òrgans digestius en malalties classificades en un 

altre lloc 
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Malalties de la cavitat oral, les glàndules salivals i els 
maxil·lars 
(K00-K14) 

  K00    Trastorns del desenvolupament i l’erupció de les dents 
Exclou: dents encastades i impactades (K01.−) 

K00.0 Anodòncia  
hipodòncia 
oligodòncia 

K00.1 Dents supernumeràries  
dents suplementàries 
distomolar 
mesiodent 
paramolar 
quarta molar 

K00.2 Anomalies de grandària i forma de les dents  
concrescència 
fusió 
geminació 

de les dents   
 

dent: 
• evaginada 
• in dente 
• invaginada 
dents clavilles [còniques] 
macrodòncia 
microdòncia 
perles de l’esmalt 
taurodontisme 
tubercle paramolar 

Exclou: tubercle de Carabelli, que es considera com a variació 
normal i no s’ha de codificar 

K00.3 Dents tacades  
fluorosi dental 
opacitats de l’esmalt no fluorúriques 
taques de l’esmalt 

Exclou: dipòsits [acrecions] a les dents (K03.6) 
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K00.4 Alteracions de la formació de les dents  
aplàsia i hipoplàsia del cement 
dents de Turner 
dislaceració de les dents 
hipoplàsia de l’esmalt (neonatal) (postnatal) (prenatal) 
odontodisplàsia regional 

Exclou: dents de Hutchinson i molars de móra en sífilis 
congènita (A50.5) 

dents tacades (K00.3) 

K00.5 Alteracions hereditàries de l’estructura de l es dents, no 
classificades a cap altre lloc  
amelogènesi 
dentinogènesi 
odontogènesi 

imperfecta   
 

dents petxines 
displàsia dentinal 

K00.6 Alteracions de l’erupció de les dents   
caiguda prematura de dents de llet [decídues] 
dents de llet retingudes [persistents] 
dents natals 
dents neonatals 
dents precoces 
erupció prematura de les dents 

K00.7 Síndrome de dentició  
K00.8 Altres trastorns del desenvolupament de les d ents  

canvis de color durant la formació de les dents 
tinció intrínseca de les dents NE 

K00.9 Trastorn del desenvolupament de les dents no especificat  
trastorn de l’odontogènesi NE 

  K01    Dents encastades i impactades 
Exclou: dents encastades i impactades amb posició anòmala 

d’aquestes dents o de les dents adjacents (K07.3) 

K01.0 Dents encastades  
Una dent encastada és una dent que no ha pogut erupcionar tot i 
no ser obstruïda per una altra dent. 

K01.1 Dents impactades  
Una dent impactada és una dent que no ha pogut erupcionar a 
causa d’una obstrucció per una altra dent. 
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  K02    Càries dental 
K02.0 Càries limitada a l’esmalt  

lesions de taques blanques [càries inicial] 

K02.1 Càries de la dentina  
K02.2 Càries del cement  
K02.3 Càries dental aturada  
K02.4 Odontòclasi  

melanodòncia infantil 
melanodontòclasi 

K02.8 Altres càries dentals  
K02.9 Càries dental no especificada  

  K03    Altres malalties dels teixits durs de les dents 
Exclou: bruxisme (F45.8) 

càries dental (K02.−) 
carrisqueig de dents NE (F45.8) 

K03.0 Atrició excessiva de les dents  
desgast: 
• oclusiu  
• proximal de les dents   

 
K03.1 Abrasió de les dents  

abrasió: 
• per dentifrici 
• per hàbit 
• professional 
• ritual 
• tradicional 
defecte cuneïforme NE 

de les dents   

 
K03.2 Erosió de les dents  

erosió de les dents: 
• causada per: 

• alimentació 
• drogues i fàrmacs 
• vòmits persistents 

• idiopàtica 
• professional 
• NE 
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K03.3 Reabsorció patològica de les dents  
granuloma intern de la polpa 
reabsorció de les dents (externa) 

K03.4 Hipercementosi  
hiperplàsia de cementació 

K03.5 Anquilosi de les dents  
K03.6 Dipòsits [acrecions] a les dents  

càlcul dental: 
• subgingival 
• supragingival 
dipòsits [acrecions] a les dents: 
• bètel [nou d’areca] 
• matèria alba 
• negres 
• tabac 
• taronges 
• verds 
tinció de les dents: 
• extrínseca NE 
• NE 

K03.7 Canvis de color posteruptius dels teixits dur s de les dents  
Exclou: dipòsits [acrecions] a les dents (K03.6) 

K03.8 Altres malalties especificades dels teixits d urs de les dents  
dentina sensible 
esmalt irradiat 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la radiació, si són induïdes per radiació. 

K03.9 Malaltia no especificada dels teixits durs de  les dents  

  K04    Malalties de la polpa i els teixits periapicals 
K04.0 Pulpitis  

abscés pulpar 
pòlip pulpar 
pulpitis: 
• aguda 
• crònica (hiperplàstica) (ulcerativa) 
• supurada 

K04.1 Necrosi de la polpa  
gangrena pulpar 
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K04.2 Degeneració de la polpa  
calcificacions pulpars 
càlculs pulpars 
denticles 

K04.3 Formació anòmala de teixit dur en la polpa  
dentina secundària o irregular 

K04.4 Periodontitis apical aguda d’origen pulpar  
periodontitis apical aguda NE 

K04.5 Periodontitis apical crònica  
granuloma apical o periapical 
periodontitis apical NE 

K04.6 Abscés periapical amb fístula  
abscés dental amb fístula 
abscés dentoalveolar amb fístula   

 
K04.7 Abscés periapical sense fístula  

abscés dental NE 
abscés dentoalveolar NE 
abscés periapical NE 

   
 
K04.8 Quist radicular  

quist: 
• apical (periodòntic) 
• periapical 
• radicular residual 

Exclou: quist periodòntic lateral (K09.0) 

K04.9 Altres malalties de la polpa i els teixits pe riapicals i malalties 
de la polpa i els teixits periapicals no especifica des  

  K05    Gingivitis i malalties periodòntiques 
K05.0 Gingivitis aguda  

Exclou: gingivitis ulcerosa necrosant aguda (A69.1) 
gingivostomatitis per herpesvirus [herpes simple] 

(B00.2) 

K05.1 Gingivitis crònica  
gingivitis (crònica): 
• descamativa 
• hiperplàstica 
• marginal simple 
• ulcerosa 
• NE 
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K05.2 Periodontitis aguda  
abscés parodòntic 
abscés periodòntic 
pericoronitis aguda 

Exclou: abscés periapical (K04.7) 
abscés periapical amb fístula (K04.6) 
periodontitis apical aguda (K04.4) 

K05.3 Periodontitis crònica  
pericoronitis crònica 
periodontitis: 
• complexa 
• simple 
• NE 

K05.4 Periodontosi  
periodontosi juvenil 

K05.5 Altres malalties periodòntiques  
K05.6 Malaltia periodòntica no especificada  

  K06    Altres trastorns de la geniva i la vora alveolar 
esdentegada 
Exclou: atròfia de la vora alveolar esdentegada (K08.2) 

gingivitis: 
• aguda (K05.0) 
• crònica (K05.1) 
• NE (K05.1) 

K06.0 Retracció gingival  
retracció gingival (generalitzada) (localitzada) (postinfecciosa) 

(postoperàtoria) 

K06.1 Augment gingival  
fibromatosi gingival 

K06.2 Lesions gingivals i de la vora alveolar esden tegada 
associades a traumatisme  
hiperplàsia irritant de la vora esdentegada [hiperplàsia per 

dentadura postissa] 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 
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K06.8 Altres trastorns especificats de la geniva i la vora alveolar 
esdentegada  
epúlide de cèl·lules gegants 
epúlide fibrosa 
granuloma de cèl·lules gegants perifèric 
granuloma piogen de geniva 
vora flàccida 

K06.9 Trastorn no especificat de la geniva i la vor a alveolar 
esdentegada  

  K07    Anomalies dentofacials, incloent maloclusió 
Exclou: atròfia o hipertròfia hemifacials (Q67.4) 

hiperplàsia o hipoplàsia condilars unilaterals (K10.8) 

K07.0 Anomalies principals de la grandària dels max il·lars  
hiperplàsia, hipoplàsia: 
• mandibular 
• maxil·lar 
macrognàtia (mandibular) (maxil·lar) 
micrognàtia (mandibular) (maxil·lar) 

Exclou: acromegàlia (E22.0) 
síndrome de Robin (Q87.0) 

K07.1 Anomalies de relació entre la mandíbula i la base del crani  
asimetria de la mandíbula 
prognatisme (mandibular) (maxil·lar) 
retrognatisme (mandibular) (maxil·lar) 

K07.2 Anomalies de relació entre els arcs dentals  
desviació de la línia del mig de l’arc dental 
distoclusió 
mesiooclusió 
oclusió encreuada (anterior) (posterior) 
oclusió lingual posterior de les dents mandibulars 
oclusió oberta (anterior) (posterior) 
sobreoclusió (excessiva): 
• horitzontal 
• profunda 
• vertical 
superposició 
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K07.3 Anomalies de la posició dental  
apinyament 
desplaçament 
diastema 
rotació 
separació anòmala 
transposició 

de la dent o les dents   

 
dents impactades o encastades amb posició anòmala d’aquestes 

dents o de les dents adjacents 

Exclou: dents encastades i impactades sense posició anòmala 
(K01.−) 

K07.4 Maloclusió no especificada  
K07.5 Anomalies funcionals dentofacials  

maloclusió causada per: 
• deglució anòmala 
• respiració per la boca 
• vicis de llengua, llavi o dits de la mà 
tancament anòmal del maxil·lar 

Exclou: bruxisme (F45.8) 
carrisqueig de dents NE (F45.8) 

K07.6 Trastorns de l’articulació temporomandibular  
desarranjament de l’articulació temporomandibular 
mandíbula espetegant 
síndrome de la disfunció dolorosa de l’articulació 

temporomaxil·lar 
síndrome o complex de Costen 

Exclou: distensió actual de l’articulació temporomandibular 
(S03.4) 

luxació actual de l’articulació temporomandibular 
(S03.0) 

K07.8 Altres anomalies dentofacials  
K07.9 Anomalia dentofacial no especificada  

  K08    Altres trastorns de les dents i les estructures d e suport 
K08.0 Exfoliació de les dents per causes sistèmique s 
K08.1 Pèrdua de dents per accident, extracció o mal altia 

periodòntica local  
K08.2 Atròfia de la vora alveolar esdentegada  
K08.3 Arrel dental retinguda  
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K08.8 Altres trastorns especificats de les dents i les estructures de 
suport  
augment de la vora alveolar NE 
mal de queixal NE 
vora alveolar irregular 

K08.9 Trastorn no especificat de les dents i les es tructures de 
suport  

  K09    Quist de la regió oral no classificat a cap altre  lloc 
Inclou: lesions que presenten característiques histològiques de 

quist aneurismàtic i d’una altra lesió osteofibrosa 

Exclou: quist radicular (K04.8) 

K09.0 Quists odontogènics de desenvolupament  
queratoquist 
quist: 
• d’erupció 
• dentíger 
• fol·licular 
• gingival 
• periodòntic lateral 
• primordial 

K09.1 Quists (no odontogènics) de desenvolupament d e la regió 
oral  
quist (de): 
• conducte incisiu 
• globulomaxil·lar 
• nasopalatí 
• palatal medià 
• papil·la palatina 

K09.2 Altres quists de maxil·lars  
quist de maxil·lar: 
• aneurismal 
• hemorràgic 
• traumàtic 
• NE 

Exclou: quist de Stafne (K10.0) 
quist ossi latent del maxil·lar (K10.0) 



   

  531 

K09.8 Altres quists de la regió oral no classificat s a cap altre lloc  
perla d’Epstein 
quist dermoide 
quist epidermoide 
quist limfoepitelial 

bucal   
 

quist nasoalveolar 
quist nasolabial 

K09.9 Quist de la regió oral no especificat  

  K10    Altres malalties dels maxil·lars 
K10.0 Trastorns de desenvolupament dels maxil·lars  

quist de Stafne 
quist ossi latent del maxil·lar 
tor: 
• mandibular 
• palatí 

K10.1 Granuloma central de cè·lules gegants  
granuloma de cèl·lules gegants NE 

Exclou: granuloma de cèl·lules gegants perifèric (K06.8) 

K10.2 Afeccions inflamatòries dels maxil·lars  
osteïtis 
osteomielitis (neonatal) 
osteoradionecrosi 
periostitis 

de maxil·lar (aguda) (crònica) 
(supurativa)   

 
segrest d’os maxil·lar 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la radiació, si són induïdes per radiació. 

K10.3 Alveolitis dels maxil·lars  
alvèol dental sec 
osteïtis alveolar 

K10.8 Altres malalties dels maxil·lars especificade s 
displàsia fibrosa 
exostosi de maxil·lar   

 
hiperplàsia condilar unilateral 
hipoplàsia condilar unilateral 
querubisme 

K10.9 Malaltia dels maxil·lars no especificada  

  K11    Malalties de les glàndules salivals 
K11.0 Atròfia de glàndula salival  
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K11.1 Hipertròfia de glàndula salival  
K11.2 Sialoadenitis  

Exclou: febre uveoparotídia [Heerfordt] (D86.8) 
galteres (B26.−) 

K11.3 Abscés de glàndula salival  
K11.4 Fístula de glàndula salival  

Exclou: fístula congènita de glàndula salival (Q38.4) 

K11.5 Sialolitiasi  
càlcul 
pedra de glàndula o conducte salival   

 
K11.6 Mucocele de glàndula salival  

quist mucós d’extravasació 
quist mucós de retenció de glàndula salival   

 
rànula 

K11.7 Alteracions de la secreció salival  
hipoptialisme 
ptialisme 
xerostomia 

Exclou: xerostomia NE (R68.2) 

K11.8 Altres malalties de les glàndules salivals  
estenosi 
estretor del conducte salival   

 
lesió limfoepitelial benigna de glàndula salival 
malaltia de Mikulicz 
sialèctasi 
sialometaplàsia necrosant 

Exclou: síndrome seca [Sjögren] (M35.0) 

K11.9 Malaltia no especificada de glàndula salival  
sialoadenopatia NE 

  K12    Estomatitis i lesions relacionades 
Exclou: cancrum oris (A69.0) 

estomatitis gangrenosa (A69.0) 
gingivostomatitis per herpesvirus [herpes simple] 

(B00.2) 
noma (A69.0) 
quilitis (K13.0) 
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K12.0 Aftes orals recurrents  
aftes de Bednar 
estomatitis aftosa (major) (menor) 
estomatitis herpetiforme 
periadenitis mucosa necròtica recidivant 
úlcera aftosa recurrent 

K12.1 Altres formes d’estomatitis  
estomatitis: 
• per dentadura postissa 
• ulcerosa 
• vesicular 
• NE 

K12.2 Cel·lulitis i abscés de boca  
abscés submandibular 
cel·lulitis de boca (sòl) 

Exclou: abscés (de): 
• glàndula salival (K11.3) 
• llengua (K14.0) 
• periamigdalí (J36) 
• periapical (K04.6-K04.7) 
• periodòntic (K05.2) 

  K13    Altres malalties del llavi i la mucosa oral 
Inclou: alteracions epitelials de la llengua 

Exclou: determinats trastorns de la geniva i la vora alveolar 
esdentegada (K05-K06) 

estomatitis i lesions relacionades (K12.−) 
malalties de la llengua (K14.−) 
quist de la regió oral (K09.−) 
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K13.0 Malalties dels llavis  
boqueres NCAL 
quilitis: 
• angular 
• exfoliativa 
• glandular 
• NE 
quilodínia 
quilosi 

Exclou: ariboflavinosi (E53.0) 
boqueres a causa de: 
• candidosi (B37.8) 
• carència de riboflavina (E53.0) 
quilitis a causa de trastorns relacionats amb la radiació 

(L55-L59) 

K13.1 Mossegada de galta i llavi  
K13.2 Leucoplàsia i altres alteracions de l’epiteli  oral, inclosa la 

llengua  
eritroplàsia 
leucoedema de l’epiteli oral, inclosa la llengua   

 
leucoqueratosi palatal per nicotina 
paladar de fumador 

Exclou: leucoplàsia vellosa (K13.3) 

K13.3 Leucoplàsia vellosa oral  
K13.4 Granuloma i lesions semblants a granuloma de la mucosa 

oral  
granuloma eosinofílic 
granuloma piogen 
xantoma berrugós 

de la mucosa oral   
 
K13.5 Fibrosi submucosa oral  

fibrosi submucosa de la llengua 

K13.6 Hiperplàsia irritant de la mucosa oral  
Exclou: hiperplàsia irritant de la vora esdentegada [hiperplàsia 

per dentadura postissa] (K06.2) 

K13.7 Altres lesions de la mucosa oral i lesions de  la mucosa oral 
no especificades  
mucinosi oral focal 
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  K14    Malalties de la llengua 
Exclou: eritroplàsia 

hiperplàsia epitelial focal 
leucoedema 
leucoplàsia 

de la llengua (K13.2)  

 
fibrosi submucosa de la llengua (K13.5) 
leucoplàsia vellosa (K13.3) 
macroglòssia (congènita) (Q38.2) 

K14.0 Glossitis  
abscés 
ulceració (traumàtica) de la llengua   

 
Exclou: glossitis atròfica (K14.4) 

K14.1 Llengua geogràfica  
glossitis d’àrees exfoliatives 
glossitis migratòria benigna 

K14.2 Glossitis romboïdal mediana  
K14.3 Hipertròfia de papil·les linguals  

hipertròfia de papil·les foliàcies 
llengua negra pilosa 
llengua saburral 
llengua vellosa negra 

K14.4 Atròfia de papil·les linguals  
glossitis atròfica 

K14.5 Llengua plegada  
llengua arrugada 
llengua escrotal 
llengua fissurada 

   
 

Exclou: llengua fissurada congènita (Q38.3) 

K14.6 Glossodínia  
glossopirosi 
llengua dolorosa 

K14.8 Altres malalties de la llengua  
atròfia de llengua 
augment de llengua 
hipertròfia de llengua 
llengua crenada 

  

 
K14.9 Malaltia de la llengua no especificada  

glossopatia NE 
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Malalties de l’esòfag, l’estómac i el duodè 
(K20-K31) 

Exclou: hèrnia hiatal (K44.−) 

  K20    Esofagitis 
abscés esofàgic 
esofagitis: 
• pèptica 
• química 
• NE 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

Exclou: amb malaltia del reflux gastroesofàgic (K21.0) 
erosió esofàgica (K22.1) 
esofagitis de reflux (K21.0) 

  K21    Malaltia del reflux gastroesofàgic 
K21.0 Malaltia del reflux gastroesofàgic amb esofag itis  

esofagitis de reflux 

K21.9 Malaltia del reflux gastroesofàgic sense esof agitis  
reflux esofàgic NE 

  K22    Altres malalties de l’esòfag 
Exclou: varices esofàgiques (I85.−) 

K22.0 Acalàsia de càrdies  
acalàsia NE 
cardiospasme 

Exclou: cardiospasme congènit (Q39.5) 
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K22.1 Úlcera esofàgica  
erosió esofàgica 
esofagitis ulcerosa 
úlcera esofàgica: 
• fúngica 
• pèptica 
• per ingestió de: 

• drogues i fàrmacs 
• substàncies químiques 

• NE 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

K22.2 Obstrucció esofàgica  
compressió 
constricció 
estenosi 
estretor 

de l’esòfag   

 
Exclou: estenosi o estretor congènites de l’esòfag (Q39.3) 

K22.3 Perforació de l’esòfag  
ruptura de l’esòfag 

Exclou: perforació traumàtica de l’esòfag (toràcic) (S27.8) 

K22.4 Discinèsia esofàgica  
esòfag de tirabuixó 
espasme esofàgic 
espasme esofàgic difús 

Exclou: cardiospasme (K22.0) 

K22.5 Diverticle esofàgic adquirit  
bossa esofàgica adquirida 

Exclou: diverticle esofàgic (congènit) (Q39.6) 

K22.6 Síndrome de laceració-hemorràgia gastroesofàg ica  
síndrome de Mallory-Weiss 

K22.7 Esòfag de Barrett  
malaltia de Barrett 
síndrome de Barrett 

Exclou: úlcera de Barrett (K22.1) 

K22.8 Altres malalties especificades de l’esòfag  
hemorràgia esofàgica NE 

K22.9 Malaltia de l’esòfag no especificada  
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 K23∗∗∗∗   Trastorns de l’esòfag en malalties classificades en un 
altre lloc 

K23.0∗∗∗∗ Esofagitis tuberculosa (A18.8†)  
K23.1∗∗∗∗ Megaesòfag en la malaltia de Chagas (B57.3†)  
K23.8∗∗∗∗ Trastorns de l’esòfag en altres malalties classific ades en un 

altre lloc  

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories K25-K28: 

.0 Aguda amb hemorràgia 

.1 Aguda amb perforació 

.2 Aguda amb hemorràgia i perforació 

.3 Aguda sense hemorràgia ni perforació 

.4 Crònica o no especificada amb hemorràgia 

.5 Crònica o no especificada amb perforació 

.6 Crònica o no especificada amb hemorràgia i perforació 

.7 Crònica sense hemorràgia ni perforació 

.9 No especificada com a aguda ni com a crònica, sense hemorràgia ni 
perforació 

  K25    Úlcera gàstrica 
[Vegeu les subdivisions abans del codi K25.] 

Inclou: erosió (aguda) d'estómac 
úlcera (pèptica): 
• estomacal 
• pilòrica 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: gastritis erosiva hemorràgica aguda (K29.0) 
úlcera pèptica NE (K27.−) 
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  K26    Úlcera duodenal 
[Vegeu les subdivisions abans del codi K25.] 

Inclou: erosió (aguda) de duodè 
úlcera (pèptica): 
• duodenal 
• postpilòrica 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: úlcera pèptica NE (K27.−) 

  K27    Úlcera pèptica de localització no especificada 
[Vegeu les subdivisions abans del codi K25.] 

Inclou: úlcera gastroduodenal NE 
úlcera pèptica NE 

Exclou: úlcera pèptica del nadó (P78.8) 

  K28    Úlcera gastrojejunal 
[Vegeu les subdivisions abans del codi K25.] 

Inclou: úlcera (pèptica) o erosió: 
• anastomòtica 
• estomàtica 
• gastrocòlica 
• gastrointestinal 
• gastrojejunal 
• jejunal 
• marginal 

Exclou: úlcera primària de l’intestí prim (K63.3) 

  K29    Gastritis i duodenitis 
Exclou: gastritis o gastroenteritis eosinofíliques (K52.8) 

síndrome d’Ellison-Zollinger (E16.4) 

K29.0 Gastritis hemorràgica aguda  
gastritis (erosiva) aguda amb hemorràgia 

Exclou: erosió (aguda) d'estómac (K25.−) 

K29.1 Altres gastritis agudes  
K29.2 Gastritis alcohòlica  
K29.3 Gastritis superficial crònica  
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K29.4 Gastritis atròfica crònica  
atròfia gàstrica 

K29.5 Gastritis crònica no especificada  
gastritis crònica: 
• antral 
• fúndica 

K29.6 Altres gastritis  
gastritis granulomatosa 
gastritis hipertròfica gegant 
malaltia de Ménétrier 

K29.7 Gastritis no especificada  
K29.8 Duodenitis  
K29.9 Gastroduodenitis no especificada  

  K30    Dispèpsia 
indigestió 

Exclou: dispèpsia: 
• nerviosa (F45.3) 
• neuròtica (F45.3) 
• psicogènica (F45.3) 
pirosi (R12) 

  K31    Altres malalties de l’estómac i el duodè 
Inclou: trastorns funcionals de l’estómac 

Exclou: diverticle del duodè (K57.0-K57.1) 
hemorràgia gastrointestinal (K92.0-K92.2) 

K31.0 Dilatació aguda d’estómac  
distensió aguda d’estómac 

K31.1 Estenosi pilòrica hipertròfica adulta  
estenosi pilòrica NE 

Exclou: estenosi pilòrica congènita o infantil (Q40.0) 

K31.2 Estretor i estenosi de rellotge d’arena de l’ estómac  
Exclou: contracció de rellotge d’arena de l’estómac (K31.8) 

estómac de rellotge d’arena congènit (Q40.2) 

K31.3 Pilorospasme no classificat a cap altre lloc  
Exclou: pilorospasme: 

• congènit o infantil (Q40.0) 
• neuròtic (F45.3) 
• psicogènic (F45.3) 
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K31.4 Diverticle gàstric  
Exclou: diverticle congènit de l’estómac (Q40.2) 

K31.5 Obstrucció de duodè  
constricció 
estenosi 
estretor 

de duodè   
 

ili duodenal (crònic) 

Exclou: estenosi congènita de duodè (Q41.0) 

K31.6 Fístula d’estómac i duodè  
fístula gastrocòlica 
fístula gastrojejunocòlica 

K31.7 Pòlip d’estómac i duodè  
Exclou: pòlip adenomatós de l’estómac (D13.1) 

K31.8 Altres malalties especificades de l’estómac i  el duodè  
aclorhídria 
contracció de rellotge d’arena de l’estómac 
gastroptosi 

K31.9 Malaltia de l’estómac i el duodè no especific ada 

Malalties de l’apèndix 
(K35-K38) 

  K35    Apendicitis aguda 
K35.0 Apendicitis aguda amb peritonitis generalitza da 

apendicitis (aguda) amb: 
• perforació 
• peritonitis (generalitzada) (localitzada) consecutiva a ruptura o 

perforació 
• ruptura 

K35.1 Apendicitis aguda amb abscés peritoneal  
abscés d’apèndix 

K35.9 Apendicitis aguda no especificada  
apendicitis aguda localitzada o NE amb peritonitis 
apendicitis aguda sense: 
• abscés peritoneal 
• perforació 
• peritonitis generalitzada 
• ruptura 
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  K36    Altres apendicitis 
apendicitis: 
• crònica 
• recurrent 

  K37    Apendicitis no especificada 

  K38    Altres malalties de l’apèndix 
K38.0 Hiperplàsia de l’apèndix  
K38.1 Concrecions apendiculars  

estercòlit 
fecàlit de l’apèndix   

 
K38.2 Diverticle de l’apèndix  
K38.3 Fístula de l’apèndix  
K38.8 Altres malalties especificades de l’apèndix  

intussuscepció d’apèndix 

K38.9 Malaltia de l’apèndix no especificada  

Hèrnia 
(K40-K46) 

Nota: Classifiqueu l’hèrnia amb gangrena i obstrucció a hèrnia amb 
gangrena. 

Inclou: hèrnia: 
• adquirida 
• congènita [excepte diafragmàtica o hiatal] 
• recurrent 

  K40    Hèrnia inguinal 
Inclou: bubonocele 
 hèrnia escrotal 

hèrnia inguinal: 
• directa 
• doble 
• indirecta 
• obliqua 
• NE 

K40.0 Hèrnia inguinal bilateral amb obstrucció sens e gangrena  
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K40.1 Hèrnia inguinal bilateral amb gangrena  
K40.2 Hèrnia inguinal bilateral sense obstrucció ni  gangrena  

hèrnia inguinal bilateral NE 

K40.3 Hèrnia inguinal unilateral o no especificada amb obstrucció 
sense gangrena  
hèrnia inguinal (unilateral): 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K40.4 Hèrnia inguinal unilateral o no especificada amb gangrena  

hèrnia inguinal NE amb gangrena 

K40.9 Hèrnia inguinal unilateral o no especificada sense obstrucció 
ni gangrena  
hèrnia inguinal (unilateral) NE 

  K41    Hèrnia crural 
K41.0 Hèrnia crural bilateral amb obstrucció sense gangrena  
K41.1 Hèrnia crural bilateral amb gangrena  
K41.2 Hèrnia crural bilateral sense obstrucció ni g angrena  

hèrnia crural bilateral NE 

K41.3 Hèrnia crural unilateral o no especificada am b obstrucció 
sense gangrena  
hèrnia crural (unilateral): 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K41.4 Hèrnia crural unilateral o no especificada am b gangrena  
K41.9 Hèrnia crural unilateral o no especificada se nse obstrucció ni 

gangrena  
hèrnia crural (unilateral) NE 

  K42    Hèrnia umbilical 
Inclou: hèrnia paraumbilical 

Exclou: omfalocele (Q79.2) 
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K42.0 Hèrnia umbilical amb obstrucció sense gangren a 
hèrnia umbilical: 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K42.1 Hèrnia umbilical amb gangrena  

hèrnia umbilical gangrenosa 

K42.9 Hèrnia umbilical sense obstrucció ni gangrena  
hèrnia umbilical NE 

  K43    Hèrnia ventral 
Inclou: hèrnia: 

• epigàstrica 
• incisional 

K43.0 Hèrnia ventral amb obstrucció sense gangrena  
hèrnia ventral: 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K43.1 Hèrnia ventral amb gangrena  

hèrnia ventral gangrenosa 

K43.9 Hèrnia ventral sense obstrucció ni gangrena  
hèrnia ventral NE 

  K44    Hèrnia diafragmàtica 
Inclou: hèrnia hiatal (esofàgica) (per lliscament) 

hèrnia paraesofàgica 

Exclou: hèrnia congènita: 
• diafragmàtica (Q79.0) 
• hiatal (Q40.1) 

K44.0 Hèrnia diafragmàtica amb obstrucció sense gan grena  
hèrnia diafragmàtica: 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   
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K44.1 Hèrnia diafragmàtica amb gangrena  
hèrnia diafragmàtica gangrenosa 

K44.9 Hèrnia diafragmàtica sense obstrucció ni gang rena  
hèrnia diafragmàtica NE 

  K45    Altres hèrnies abdominals 
Inclou: hèrnia: 

• abdominal de localització especificada NCAL 
• ciàtica 
• lumbar 
• obturadora 
• púdica 
• retroperitoneal 

K45.0 Altres hèrnies abdominals especificades amb o bstrucció 
sense gangrena  
qualsevol afecció de K45: 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K45.1 Altres hèrnies abdominals especificades amb g angrena  

qualsevol afecció de K45 especificada com a gangrenosa 

K45.8 Altres hèrnies abdominals especificades sense  obstrucció ni 
gangrena 

  K46    Hèrnia abdominal no especificada 
Inclou: enterocele 

epiplocele 
hèrnia: 
• intersticial 
• intestinal 
• intraabdominal 
• NE 

Exclou: enterocele vaginal (N81.5) 
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K46.0 Hèrnia abdominal no especificada amb obstrucc ió sense 
gangrena  
qualsevol afecció de K46: 
• estrangulada 
• incarcerada 
• irreductible 
• que causa obstrucció 

sense gangrena   

 
K46.1 Hèrnia abdominal no especificada amb gangrena  

qualsevol afecció de K46 especificada com a gangrenosa 

K46.9 Hèrnia abdominal no especificada sense obstru cció ni 
gangrena  
hèrnia abdominal NE 

Enteritis i colitis no infeccioses 
(K50-K52) 

Inclou: malaltia intestinal inflamatòria no infecciosa 

Exclou: megacòlon (K59.3) 
síndrome de l’intestí irritable (K58.−) 

  K50    Malaltia de Crohn [enteritis regional] 
Inclou: enteritis granulomatosa 

Exclou: colitis ulcerosa (K51.−) 

K50.0 Malaltia de Crohn d’intestí prim  
ileïtis: 
• regional 
• terminal 
malaltia de Crohn [enteritis regional] de: 
• duodè 
• ili 
• jejú 

Exclou: amb malaltia de Crohn d’intestí gros (K50.8) 
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K50.1 Malaltia de Crohn d’intestí gros  
colitis: 
• granulomatosa 
• regional 
malaltia de Crohn [enteritis regional] de: 
• còlon 
• intestí gros 
• recte 

Exclou: amb malaltia de Crohn d’intestí prim (K50.8) 

K50.8 Altres tipus de malaltia de Crohn  
malaltia de Crohn d’intestí prim i gros 

K50.9 Malaltia de Crohn no especificada  
enteritis regional NE 

  K51    Colitis ulcerosa 
K51.0 Enterocolitis ulcerosa (crònica)  
K51.1 Ileocolitis ulcerosa (crònica)  
K51.2 Proctitis ulcerosa (crònica)  
K51.3 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica)  
K51.4 Pseudopoliposi de còlon  
K51.5 Proctocolitis mucosa  
K51.8 Altres tipus de colitis ulcerosa  
K51.9 Colitis ulcerosa no especificada  

enteritis ulcerosa NE 

  K52    Altres gastroenteritis i colitis no infeccioses 
K52.0 Gastroenteritis i colitis per radiació  
K52.1 Gastroenteritis i colitis tòxiques  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

K52.2 Gastroenteritis i colitis al·lèrgiques i diet ètiques  
gastroenteritis o colitis per hipersensibilitat alimentària 

K52.8 Altres gastroenteritis i colitis no infeccios es especificades  
gastritis o gastroenteritis eosinofíliques 
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K52.9 Gastroenteritis i colitis no infeccioses no e specificades  
diarrea 
enteritis 
ileïtis 
jejunitis 
sigmoïditis 

especificada com a no infecciosa, o NE en 
països en els quals les afeccions no tenen 
un presumpte origen infecciós 

  

 
Exclou: colitis, diarrea, enteritis, gastroenteritis: 

• infeccioses (A09) 
• no especificades, en països en els quals les afeccions 

poden tenir un presumpte origen infecciós (A09) 
diarrea funcional (K59.1) 
diarrea neonatal (no infecciosa) (P78.3) 
diarrea psicogènica (F45.3) 

Altres malalties dels intestins 
(K55-K63) 

  K55    Trastorns vasculars de l’intestí 
Exclou: enterocolitis necrosant del fetus o el nadó (P77) 

K55.0 Trastorns vasculars aguts de l’intestí  
colitis isquèmica fulminant aguda 
colitis isquèmica subaguda 
embòlia mesentèrica (artèria) (vena) 
infart intestinal agut 
infart mesentèric (artèria) (vena) 
isquèmia aguda de l’intestí prim 
trombosi mesentèrica (artèria) (vena) 

K55.1 Trastorns vasculars crònics de l’intestí  
aterosclerosi mesentèrica 
colitis isquèmica crònica 
enteritis isquèmica crònica 
enterocolitis isquèmica crònica 
estretor isquèmica intestinal 
insuficiència vascular mesentèrica 

K55.2 Angiodisplàsia de còlon  
K55.8 Altres trastorns vasculars de l’intestí  
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K55.9 Trastorn vascular no especificat de l’intestí  
colitis isquèmica 
enteritis isquèmica 
enterocolitis isquèmica 

NE   
 

  K56    Ili paralític i obstrucció intestinal sense hèrni a 
Exclou: amb hèrnia (K40-K46) 

estenosi d’anus o recte (K62.4) 
estretor isquèmica intestinal (K55.1) 

 estretor o estenosi congènites d’intestí (Q41-Q42) 
ili meconial (E84.1) 
obstrucció de duodè (K31.5) 
obstrucció intestinal postoperatòria (K91.3) 

K56.0 Ili paralític  
paràlisi de: 
• budell 
• còlon 
• intestí 

Exclou: ili biliar (K56.3) 
ili obstructiu NE (K56.6) 
ili NE (K56.7) 

K56.1 Intussuscepció  
intussuscepció o invaginació de: 
• budell 
• còlon 
• intestí 
• recte 

Exclou: intussuscepció d’apèndix (K38.8) 

K56.2 Vòlvul  
estrangulació 
torsió de còlon o intestí   

 
K56.3 Ili biliar  

obstrucció intestinal per càlcul biliar 

K56.4 Altres impaccions intestinals  
enteròlit 
impacció (de): 
• còlon 
• fecal 

K56.5 Adherències intestinals [bandes] amb obstrucc ió  
adherències peritoneals [bandes] amb obstrucció intestinal 
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K56.6 Altres obstruccions intestinals i obstruccion s intestinals no 
especificades  
enterostenosi 
estenosi 
estretor 
oclusió 

de còlon o intestí   
 

ili obstructiu NE 

Exclou: altres obstruccions intestinals neonatals i obstruccions 
intestinals neonatals no especificades classificables a 
P76.8, P76.9 

K56.7 Ili no especificat  

  K57    Malaltia diverticular de l’intestí 
Inclou: diverticle 

diverticulitis 
diverticulosi 

de l’intestí (gros) (prim)   
 

Exclou: diverticle congènit d’intestí (Q43.8) 
diverticle de l’apèndix (K38.2) 
diverticle de Meckel (Q43.0) 
 

K57.0 Malaltia diverticular de l’intestí prim amb p erforació i abscés  
malaltia diverticular de l’intestí prim amb peritonitis 

Exclou: malaltia diverticular dels intestins prim i gros amb 
perforació i abscés (K57.4) 

K57.1 Malaltia diverticular de l’intestí prim sense  perforació ni 
abscés  
malaltia diverticular de l’intestí prim NE 

Exclou: malaltia diverticular dels intestins prim i gros sense 
perforació ni abscés (K57.5) 

K57.2 Malaltia diverticular de l’intestí gros amb p erforació i abscés  
malaltia diverticular del còlon amb peritonitis 

Exclou: malaltia diverticular dels intestins prim i gros amb 
perforació i abscés (K57.4) 

K57.3 Malaltia diverticular de l’intestí gros sense  perforació ni 
abscés  
malaltia diverticular del còlon NE 

Exclou: malaltia diverticular dels intestins prim i gros sense 
perforació ni abscés (K57.5) 
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K57.4 Malaltia diverticular dels intestins prim i g ros amb perforació 
i abscés  
malaltia diverticular dels intestins prim i gros amb peritonitis 

K57.5 Malaltia diverticular dels intestins prim i g ros sense 
perforació ni abscés  
malaltia diverticular dels intestins prim i gros NE 

K57.8 Malaltia diverticular de l’intestí, part no e specificada, amb 
perforació i abscés  
malaltia diverticular de l’intestí NE amb peritonitis 

K57.9 Malaltia diverticular de l’intestí, part no e specificada, sense 
perforació ni abscés  
malaltia diverticular de l’intestí NE 

  K58    Síndrome de l’intestí irritable 
Inclou: còlon irritable 

K58.0 Síndrome de l’intestí irritable amb diarrea  
K58.9 Síndrome de l’intestí irritable sense diarrea  

síndrome de l’intestí irritable NE 

  K59    Altres trastorns intestinals funcionals 
Exclou: canvi d’hàbits intestinals NE (R19.4) 

malabsorció intestinal (K90.−) 
trastorns funcionals de l’estómac (K31.−) 
trastorns intestinals psicogènics (F45.3) 

K59.0 Restrenyiment  
K59.1 Diarrea funcional  
K59.2 Intestí neurogènic no classificat a cap altre  lloc  
K59.3 Megacòlon no classificat a cap altre lloc  

dilatació de còlon 
megacòlon tòxic 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

Exclou: megacòlon (en): 
• congènit (aganglionar) (Q43.1) 
• malaltia de Chagas (B57.3) 
• malaltia de Hirschsprung (Q43.1) 

K59.4 Espasme anal  
proctàlgia fugaç 
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K59.8 Altres trastorns intestinals funcionals espec ificats  
atonia de còlon 

K59.9 Trastorn intestinal funcional no especificat  

  K60    Fissura i fístula de regions anal i rectal 
Exclou: amb abscés o cel·lulitis (K61.−) 

K60.0 Fissura anal aguda  
K60.1 Fissura anal crònica  
K60.2 Fissura anal no especificada  
K60.3 Fístula anal  
K60.4 Fístula rectal  

fístula del recte a la pell 

Exclou: fístula: 
• rectovaginal (N82.3) 
• vesicorectal (N32.1) 

K60.5 Fístula anorectal  

  K61    Abscés de regions anal i rectal 
Inclou: abscés 

cel·lulitis 
de regions anal i rectal  

amb fístula o sense  
 

K61.0 Abscés anal  
abscés perianal 

Exclou: abscés intraesfinteral (K61.4) 

K61.1 Abscés rectal  
abscés perirectal 

Exclou: abscés isquiorectal (K61.3) 

K61.2 Abscés anorectal  
K61.3 Abscés isquiorectal  

abscés de la fossa isquiorectal 

K61.4 Abscés intraesfinteral  
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  K62    Altres malalties d’anus i recte 
Inclou: conducte anal 

Exclou: funcionament defectuós de colostomia i enterostomia 
(K91.4) 

hemorroides (I84.−) 
incontinència fecal (R15) 
proctitis ulcerosa (K51.2) 

K62.0 Pòlip anal  
K62.1 Pòlip rectal  

Exclou: pòlip adenomatós (D12.8) 

K62.2 Prolapse anal  
prolapse del conducte anal 

K62.3 Prolapse rectal  
prolapse de la mucosa rectal 

K62.4 Estenosi d’anus i recte  
estretor d’anus (esfínter) 

K62.5 Hemorràgia d’anus i recte  
Exclou: hemorràgia rectal neonatal (P54.2) 

K62.6 Úlcera d’anus i recte  
úlcera: 
• estercorària 
• solitària 

Exclou: en colitis ulcerosa (K51.−) 
fissura i fístula d’anus i recte (K60.−) 

K62.7 Proctitis per radiació  
K62.8 Altres malalties especificades d’anus i recte  

proctitis NE 

K62.9 Malaltia no especificada d’anus i recte  

  K63    Altres malalties de l’intestí 
K63.0 Abscés intestinal  

Exclou: abscés de: 
• apèndix (K35.1) 
• regions anal i rectal (K61.−) 
amb malaltia diverticular (K57.−) 
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K63.1 Perforació de l’intestí (no traumàtica)  
Exclou: amb malaltia diverticular (K57.−) 
 perforació (no traumàtica) de: 

• apèndix (K35.0) 
• duodè (K26.−) 

K63.2 Fístula intestinal  
Exclou: fístula (de): 

• apèndix (K38.3) 
• duodè (K31.6) 
• enterogenital en la dona (N82.2-N82.4) 
• regions anal i rectal (K60.−) 
• vesicointestinal (N32.1) 

K63.3 Úlcera intestinal  
úlcera primària de l’intestí prim 

Exclou: colitis ulcerosa (K51.−) 
úlcera (de): 
• anus o recte (K62.6) 
• duodenal (K26.−) 
• gastrointestinal (K28.−) 
• gastrojejunal (K28.−) 
• jejunal (K28.−) 
• pèptica, localització no especificada (K27.−) 

K63.4 Enteroptosi  
K63.5 Pòlip del còlon  

Exclou: pòlip adenomatós del còlon (D12.6) 
poliposi de còlon (D12.6) 

K63.8 Altres malalties especificades de l’intestí  
K63.9 Malaltia de l’intestí no especificada  
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Malalties del peritoneu 
(K65-K67) 

  K65    Peritonitis 
Exclou: peritonitis: 

• a causa de talc o d’una altra substància estranya 
(T81.6) 

• amb o consecutiva a: 
• apendicitis (K35.−) 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.0) 
• malaltia diverticular de l'intestí (K57.−) 

• asèptica (T81.6) 
• neonatal (P78.0-P78.1) 
• paroxismal benigna (E85.0) 
• pelviana femenina (N73.3-N73.5) 
• periòdica familiar (E85.0) 
• puerperal (O85) 
• química (T81.6) 

K65.0 Peritonitis aguda  
abscés (de): 
• abdominopelvià 
• epipló 
• mesentèric 
• peritoneu 
• retrocecal 
• retroperitoneal 
• subdiafragmàtic 
• subfrènic 
• subhepàtic 
peritonitis (aguda): 
• generalitzada 
• pelviana masculina 
• subfrènica 
• supurativa 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 
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K65.8 Altres peritonitis  
necrosi grassa mesentèrica 
peritonitis per: 
• bilis 
• orina 
peritonitis proliferativa crònica 
saponificació mesentèrica 

K65.9 Peritonitis no especificada  

  K66    Altres trastorns del peritoneu 
Exclou: ascites (R18) 

K66.0 Adherències peritoneals  
adherències (de): 
• abdominals (paret) 
• diafragma 
• epipló 
• estómac 
• intestí 
• mesentèriques 
• pelvis masculina 
brides peritoneals 

Exclou: adherències [bandes]: 
• amb obstrucció intestinal (K56.5) 
• pelvianes femenines (N73.6) 

K66.1 Hemoperitoneu  
Exclou: hemoperitoneu traumàtic (S36.8) 

K66.8 Altres trastorns especificats del peritoneu  
K66.9 Trastorn del peritoneu no especificat  

 K67∗∗∗∗   Trastorns del peritoneu en malalties infeccioses 
classificades en un altre lloc 

K67.0∗∗∗∗ Peritonitis per clamídies (A74.8†)  
K67.1∗∗∗∗ Peritonitis gonocòccica (A54.8†)  
K67.2∗∗∗∗ Peritonitis sifilítica (A52.7†)  
K67.3∗∗∗∗ Peritonitis tuberculosa (A18.3†)  
K67.8∗∗∗∗ Altres trastorns del peritoneu en malalties infecci oses 

classificades en un altre lloc  
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Malalties del fetge 
(K70-K77) 

Exclou: hemocromatosi (E83.1) 
hepatitis vírica (B15-B19) 
icterícia NE (R17) 
malaltia de Wilson (E83.0) 
síndrome de Reye (G93.7) 

  K70    Hepatopatia alcohòlica 
K70.0 Degeneració grassa alcohòlica del fetge  
K70.1 Hepatitis alcohòlica  
K70.2 Fibrosi i esclerosi alcohòliques del fetge  
K70.3 Cirrosi hepàtica alcohòlica  

cirrosi alcohòlica NE 

K70.4 Fallida hepàtica alcohòlica  
fallida hepàtica alcohòlica: 
• aguda 
• amb coma hepàtic o sense 
• crònica 
• subaguda 
• NE 

K70.9 Hepatopatia alcohòlica no especificada  

  K71    Hepatopatia tòxica 
Inclou: hepatopatia idiosincràtica (impredictible) induïda per 

fàrmacs 
hepatopatia tòxica (predictible) induïda per fàrmacs 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

Exclou: hepatopatia alcohòlica (K70.−) 
síndrome de Budd-Chiari (I82.0) 

K71.0 Hepatopatia tòxica amb colèstasi  
colèstasi amb dany d’hepatòcits 
colèstasi «pura» 

K71.1 Hepatopatia tòxica amb necrosi hepàtica  
fallida hepàtica (aguda) (crònica) a causa de fàrmacs 

K71.2 Hepatopatia tòxica amb hepatitis aguda  
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K71.3 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica pers istent  
K71.4 Hepatopatia tòxica amb hepatitis lobular cròn ica  
K71.5 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica acti va 

hepatopatia tòxica amb hepatitis lupoïdal 

K71.6 Hepatopatia tòxica amb hepatitis no classific ada a cap altre 
lloc  

K71.7 Hepatopatia tòxica amb fibrosi i cirrosi hepà tiques  
K71.8 Hepatopatia tòxica amb altres trastorns del f etge  

hepatopatia tòxica amb: 
• granulomes hepàtics 
• hiperplàsia nodular focal 
• malaltia venooclusiva hepàtica 
• peliosi hepàtica 

K71.9 Hepatopatia tòxica no especificada  

  K72    Fallida hepàtica no classificada a cap altre lloc  
Inclou: atròfia o distròfia grogues del fetge 
 coma hepàtic NE 

encefalopatia hepàtica NE 
hepatitis: 
• aguda 
• fulminant 
• maligna 

NCAL amb fallida hepàtica   
 

necrosi (cel·lular) hepàtica amb fallida hepàtica 

Exclou: amb hepatopatia tòxica (K71.1) 
fallida hepàtica alcohòlica (K70.4) 
fallida hepàtica que complica: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.8) 
• embaràs, part i puerperi (O26.6) 
hepatitis vírica (B15-B19) 
icterícia del fetus i el nadó (P55-P59) 

K72.0 Fallida hepàtica aguda i subaguda  
K72.1 Fallida hepàtica crònica  
K72.9 Fallida hepàtica no especificada  
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  K73    Hepatitis crònica no classificada a cap altre llo c 
Exclou: hepatitis (crònica): 

• alcohòlica (K70.1) 
• granulomatosa NCAL (K75.3) 
• induïda per fàrmacs (K71.−) 
• reactiva no especificada (K75.2) 
• vírica (B15-B19) 

K73.0 Hepatitis crònica persistent no classificada a cap altre lloc  
K73.1 Hepatitis lobular crònica no classificada a c ap altre lloc  
K73.2 Hepatitis crònica activa no classificada a ca p altre lloc  

hepatitis lupoïdal NCAL 

K73.8 Altres hepatitis cròniques no classificades a  cap altre lloc  
K73.9 Hepatitis crònica no especificada  

  K74    Fibrosi i cirrosi hepàtiques 
Exclou: amb hepatopatia tòxica (K71.7) 

cirrosi (hepàtica): 
• alcohòlica (K70.3) 
• congènita (P76.8) 
esclerosi cardíaca del fetge (K76.1) 

 fibrosi alcohòlica del fetge (K70.2) 

K74.0 Fibrosi hepàtica  
K74.1 Esclerosi hepàtica  
K74.2 Fibrosi hepàtica amb esclerosi hepàtica  
K74.3 Cirrosi biliar primària  

colangitis destructiva no supurativa crònica 

K74.4 Cirrosi biliar secundària  
K74.5 Cirrosi biliar no especificada  
K74.6 Altres cirrosis hepàtiques i cirrosis hepàtiq ues no 

especificades  
cirrosi (hepàtica): 
• criptogènica 
• macronodular 
• micronodular 
• portal 
• postnecròtica 
• tipus mixt 
• NE 
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  K75    Altres hepatopaties inflamatòries 
Exclou: hepatitis: 

• aguda o subaguda (K72.0) 
• vírica (B15-B19) 
hepatitis crònica NCAL (K73.−) 
hepatopatia tòxica (K71.−) 

K75.0 Abscés hepàtic  
abscés hepàtic: 
• colangític 
• hematogènic 
• limfogènic 
• pileflebític 
• NE 

Exclou: abscés amèbic hepàtic (A06.4) 
colangitis sense abscés hepàtic (K83.0) 
pileflebitis sense abscés hepàtic (K75.1) 

K75.1 Flebitis de la vena porta  
pileflebitis 

Exclou: abscés hepàtic pileflebític (K75.0) 

K75.2 Hepatitis reactiva no especificada  
K75.3 Hepatitis granulomatosa no classificada a cap  altre lloc  
K75.4 Hepatitis autoimmunitària  
K75.8 Altres hepatopaties inflamatòries especificad es 
K75.9 Hepatopatia inflamatòria no especificada  

hepatitis NE 

  K76    Altres malalties del fetge 
Exclou: degeneració hepàtica amiloïdal (E85.−) 

hepatomegàlia NE (R16.0) 
hepatopatia alcohòlica (K70.−) 
hepatopatia tòxica (K71.−) 
malaltia quística del fetge (congènita) (Q44.6) 
trombosi de la vena hepàtica (I82.0) 
trombosi de la vena porta (I81) 

K76.0 Degeneració grassa (canvi) de fetge no classi ficada a cap 
altre lloc  
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K76.1 Congestió passiva crònica de fetge  
cirrosi cardíaca (anomenada així) 
esclerosi cardíaca del fetge  

 
K76.2 Necrosi hepàtica hemorràgica central  

Exclou: necrosi hepàtica amb fallida hepàtica (K72.−) 

K76.3 Infart hepàtic  
K76.4 Peliosi hepàtica  

angiomatosi hepàtica 

K76.5 Malaltia venooclusiva hepàtica  
Exclou: síndrome de Budd-Chiari (I82.0) 

K76.6 Hipertensió portal  
K76.7 Síndrome hepatorenal  

Exclou: consecutiva al treball de part i el part (O90.4) 

K76.8 Altres malalties del fetge especificades  
hepatoptosi 
hiperplàsia nodular focal de fetge 

K76.9 Hepatopatia no especificada  

 K77∗∗∗∗   Trastorns hepàtics en malalties classificades en un 
altre lloc 

K77.0∗∗∗∗ Trastorns hepàtics en malalties infeccioses i paras itàries 
classificades en un altre lloc  
esquistosomosi hepatosplènica (B65.−†) 
hepatopatia sifilítica (A52.7†) 
hepatitis: 
• citomegalovírica (B25.1†) 
• herpesvirus [herpes simple] (B00.8†) 
• per Toxoplasma gondii (B58.1†) 
hipertensió portal en esquistosomosi (B65.−†) 

K77.8∗∗∗∗ Trastorns hepàtics en altres malalties classificade s en un 
altre lloc  
granulomes hepàtics en: 
• beril·liosi (J63.2†) 
• sarcoïdosi (D86.8†) 
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Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el 
pàncrees 
(K80-K87) 

  K80    Colelitiasi 
K80.0 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis ag uda  

qualsevol afecció de K80.2 amb colecistitis aguda 

K80.1 Càlcul de vesícula biliar amb altres colecist itis  
colecistitis amb colelitiasi NE 
qualsevol afecció de K80.2 amb colecistitis (crònica) 

K80.2 Càlcul de vesícula biliar sense colecistitis  
càlcul biliar (impactat) de: 
• conducte cístic 
• vesícula biliar 
colecistolitiasi 
colelitiasi 
còlic (recurrent) de vesícula biliar 

NE o sense 
colecistitis   

 
K80.3 Càlcul de conducte biliar amb colangitis  

qualsevol afecció de K80.5 amb colangitis 

K80.4 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis  
qualsevol afecció de K80.5 amb colecistitis (amb colangitis) 

K80.5 Càlcul de conducte biliar sense colangitis ni  colecistitis  
càlcul biliar (impactat) de: 
• colèdoc 
• conducte biliar NE 
• conducte hepàtic 
coledocolitiasi 
colelitiasi hepàtica 
còlic hepàtic (recurrent) 

NE o sense colangitis ni 
colecistitis   

 
K80.8 Altres colelitiasis  
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  K81    Colecistitis 
Exclou: amb colelitiasi (K80.−) 

K81.0 Colecistitis aguda  
abscés de vesícula biliar 
angiocolecistitis 
colecistitis: 
• emfisematosa (aguda) 
• gangrenosa 
• supurativa 
empiema de vesícula biliar 
gangrena de vesícula biliar 

sense càlcul   

 
K81.1 Colecistitis crònica  
K81.8 Altres colecistitis  
K81.9 Colecistitis no especificada  

  K82    Altres malalties de la vesícula biliar 
Exclou: no-visualització de la vesícula biliar (R93.2) 

síndrome postcolecistectomia (K91.5) 

K82.0 Obstrucció de vesícula biliar  
estenosi 
estretor 
oclusió 

de conducte cístic o vesícula biliar sense càlcul   
 

Exclou: amb colelitiasi (K80.−) 

K82.1 Hidrops de vesícula biliar  
mucocele de vesícula biliar 

K82.2 Perforació de vesícula biliar  
ruptura de conducte cístic o vesícula biliar 

K82.3 Fístula de vesícula biliar  
fístula colecistocòlica 
fístula colecistoduodenal   

 
K82.4 Colesterolosi de vesícula biliar  

vesícula de maduixa 
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K82.8 Altres malalties especificades de la vesícula  biliar  
adhèrencies 
atròfia 
discinèsia 
disfunció 
hipertròfia 
quist 
úlcera 

de conducte cístic o vesícula biliar   

 
K82.9 Malaltia no especificada de la vesícula bilia r 

  K83    Altres malalties del tracte biliar 
Exclou: les afeccions enumerades que afecten: 

• conducte cístic (K81-K82) 
• vesícula biliar (K81-K82) 
síndrome postcolecistectomia (K91.5) 

K83.0 Colangitis  
colangitis: 
• ascendent 
• esclerosant 
• estenosant 
• primària 
• recurrent 
• secundària 
• supurativa 
• NE 

Exclou: abscés hepàtic colangític (K75.0) 
colangitis amb coledocolitiasi (K80.3-K80.4) 
colangitis destructiva no supurativa crònica (K74.3) 

K83.1 Obstrucció de conducte biliar  
estenosi 
estretor 
oclusió 

de conducte biliar sense càlcul   
 

Exclou: amb colelitiasi (K80.−) 

K83.2 Perforació de conducte biliar  
ruptura de conducte biliar 

K83.3 Fístula de conducte biliar  
fístula coledocoduodenal 

K83.4 Espasme de l’esfínter d’Oddi  
K83.5 Quist biliar  
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K83.8 Altres malalties especificades del tracte bil iar  
adhèrencies 
atròfia 
hipertròfia 
úlcera 

de conducte biliar   

 
K83.9 Malaltia del tracte biliar no especificada  

  K85    Pancreatitis aguda 
abscés de pàncrees 
necrosi de pàncrees: 
• aguda 
• infecciosa 
pancreatitis: 
• aguda (recurrent) 
• hemorràgica 
• subaguda 
• supurativa 
• NE 

K85.0 Pancreatitis aguda idiopàtica  
K85.1 Pancreatitis aguda biliar  

pancreatitis per càlcul biliar 

K85.2 Pancreatitis aguda induïda per alcohol  
K85.3 Pancreatitis aguda induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

K85.8 Altres pancreatitis agudes  
K85.9 Pancreatitis aguda no especificada  

  K86    Altres malalties del pàncrees 
Exclou: esteatorrea pancreàtica (K90.3) 
 malaltia fibroquística del pàncrees (E84.−) 

tumor de cèl·lules insulars (del pàncrees) (D13.7) 

K86.0 Pancreatitis crònica induïda per alcohol  
K86.1 Altres pancreatitis cròniques  

pancreatitis crònica: 
• infecciosa 
• recidivant 
• recurrent 
• NE 
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K86.2 Quist de pàncrees  
K86.3 Pseudoquist de pàncrees  
K86.8 Altres malalties del pàncrees especificades  

atròfia 
càlcul 
cirrosi 
fibrosi 

de pàncrees   

 
infantilisme pancreàtic 
necrosi pancreàtica: 

• asèptica 
• grassa 
• NE 

K86.9 Malaltia del pàncrees no especificada  

 K87∗∗∗∗   Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar  i el 
pàncrees en malalties classificades en un altre llo c 

K87.0∗∗∗∗ Trastorns de la vesícula biliar i el tracte biliar en malalties 
classificades en un altre lloc  

K87.1∗∗∗∗ Trastorns del pàncrees en malalties classificades e n un altre 
lloc  
pancreatitis citomegalovírica (B25.2†) 
pancreatitis per parotiditis (B26.3†) 

Altres malalties de l’aparell digestiu 
(K90-K93) 

  K90    Malabsorció intestinal 
Exclou: consecutiva a cirurgia gastrointestinal (K91.2) 

K90.0 Malaltia celíaca  
enteropatia per sensibilitat al gluten 
esprue no tropical 
esteatorrea idiopàtica 

K90.1 Esprue tropical  
esprue NE 
esteatorrea tropical 



   

  567 

K90.2 Síndrome de la nansa cega no classificada a c ap altre lloc  
síndrome de la nansa cega NE 

Exclou: síndrome de la nansa cega: 
• congènita (Q43.8) 
• postoperatòria (K91.2) 

K90.3 Esteatorrea pancreàtica  
K90.4 Malabsorció per intolerància no classificada a cap altre lloc  

malabsorció per intolerància a: 
• carbohidrats 
• fècula 
• greix 
• proteïnes 

Exclou: enteropatia per sensibilitat al gluten (K90.0) 
intolerància a la lactosa (E73.−) 

K90.8 Altres malabsorcions intestinals  
malaltia de Whipple† (M14.8*) 

K90.9 Malabsorció intestinal no especificada  

  K91    Trastorns de l’aparell digestiu posteriors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc 
Exclou: colitis per radiació (K52.0) 

gastroenteritis per radiació (K52.0) 
proctitis per radiació (K62.7) 
úlcera gastrojejunal (K28.−) 

K91.0 Vòmits consecutius a cirurgia gastrointestina l 
K91.1 Síndromes postcirurgia gàstrica  

síndrome: 
• adollament 
• postgastrectomia 
• postvagotomia 

K91.2 Malabsorció postoperatòria no classificada a cap altre lloc  
síndrome de la nansa cega postoperatòria 

Exclou: malabsorció: 
• osteomalàcia en adults (M83.2) 
• osteoporosi postoperatòria (M81.3) 

K91.3 Obstrucció intestinal postoperatòria  
K91.4 Funcionament defectuós de colostomia i entero stomia  
K91.5 Síndrome postcolecistectomia  
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K91.8 Altres trastorns de l’aparell digestiu poster iors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc  

K91.9 Trastorn no especificat de l’aparell digestiu  posterior a un 
procediment  

  K92    Altres malalties de l’aparell digestiu 
Exclou: hemorràgia gastrointestinal neonatal (P54.0-P54.3) 

K92.0 Hematèmesi  
K92.1 Melena  

Exclou: sang oculta en femta (R19.5) 

K92.2 Hemorràgia gastrointestinal no especificada  
hemorràgia: 
• gàstrica NE 
• intestinal NE 

Exclou: amb úlcera pèptica (K25-K28) 
gastritis hemorràgica aguda (K29.0) 
hemorràgia d’anus i recte (K62.5) 

K92.8 Altres malalties especificades de l’aparell d igestiu  
K92.9 Malaltia de l’aparell digestiu no especificad a 

 K93∗∗∗∗   Trastorns d’altres òrgans digestius en malalties 
classificades en un altre lloc 

K93.0∗∗∗∗ Trastorns tuberculosos d’intestins, peritoneu i gan glis 
mesentèrics (A18.3†)  
Exclou: perionitis tuberculosa (K67.3*) 

K93.1∗∗∗∗ Megacòlon en la malaltia de Chagas (B57.3†)  
K93.8∗∗∗∗ Trastorns d’altres òrgans digestius especificats e n malalties 

classificades en un altre lloc 
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Malalties de la pell i el teixit subcutani 
(L00-L99) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
reticulosi lipomelanòtica (I89.8) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 
trastorns del teixit connectiu sistèmic (M30-M36) 

Aquest capítol conté les següents seccions: 

L00-L08 Infeccions de la pell i el teixit subcutani 
L10-L14 Trastorns ampul·lars 
L20-L30 Dermatitis i èczema 
L40-L45 Trastorns papuloescatosos 
L50-L54 Urticària i eritema 
L55-L59 Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació 
L60-L75 Trastorns d’apèndixs cutanis 
L80-L99 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani 

Les categories amb asterisc d’aquest capítol són les següents: 

L14∗ Trastorns ampul·lars en malalties classificades en un altre lloc 
L45∗ Trastorns papuloescatosos en malalties classificades en un altre 

lloc 
L54∗ Eritema en malalties classificades en un altre lloc 
L62∗ Trastorns de les ungles en malalties classificades en un altre lloc 
L86∗ Queratodèrmia en malalties classificades en un altre lloc 
L99∗ Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani en malalties 

classificades en un altre lloc 



 

570   

Infeccions de la pell i el teixit subcutani 
(L00-L08) 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar l'agent 
infecciós. 

Exclou: boqueres (a causa de): 
• candidosi (B37.−) 
• carència de riboflavina (E53.0) 
• NE (K13.0) 
dermatitis infecciosa (L30.3) 
granuloma piogen (L98.0) 
herpes zòster (B02.−) 
infeccions locals de la pell classificades en el capítol I, com ara: 
• berrugues víriques (B07) 
• erisipela (A46) 
• erisipeloide (A26.−) 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (B00.−) 

• anogenital (A60.−) 
• micosis (B35-B49) 
• mol·lusc contagiós (B08.1) 
• pediculosi, acarosi i altres infestacions (B85-B89) 
mussol (H00.0) 
panniculitis (de): 
• coll i esquena (M54.0) 
• lupus (L93.2) 
• recidivant [Weber-Christian] (M35.6) 
• NE (M79.3) 

  L00    Síndrome estafilocòccica de la pell escaldada 
malaltia de Ritter 
pèmfig dels nadons 

Exclou: necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell] (L51.2) 

  L01    Impetigen 
Exclou: impetigen herpetiforme (L40.1) 

pèmfig dels nadons (L00) 

L01.0 Impetigen [qualsevol microorganisme] [qualsev ol 
localització]  
impetigen de Bockhart 

L01.1 Impetiginització d’altres dermatosis  
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  L02    Abscés i furóncol cutanis 
Inclou: furunculosi 

Exclou: òrgans genitals (externs): 
• femenins (N76.4) 
• masculins (N48.2, N49.−) 
regions anal i rectal (K61.−) 

L02.0 Abscés i furóncol cutanis de la cara  
Exclou: boca (K12.2) 

cap [qualsevol part, excepte la cara] (L02.8) 
conductes lacrimals (H04.3) 
glàndula lacrimal (H04.0) 
nas (J34.0) 
òrbita (H05.0) 
orella externa (H60.0) 
parpella (H00.0) 
submandibular (K12.2) 

L02.1 Abscés i furóncol cutanis del coll  
L02.2 Abscés i furóncol cutanis del tronc  

engonal 
esquena [qualsevol part, excepte les natges] 
melic 
paret abdominal 
paret toràcica 
perineu 

Exclou: maluc (L02.4) 
mama (N61) 
omfalitis del nadó (P38) 

L02.3 Abscés i furóncol cutanis de la natja  
regió glútia 

Exclou: quist pilonidal amb abscés (L05.0) 

L02.4 Abscés i furóncol cutanis de l’extremitat  
aixella 
espatlla 
maluc 

L02.8 Abscés i furóncol cutanis d’altres localitzac ions  
cap [qualsevol part, excepte la cara] 
cuir cabellut 

L02.9 Abscés i furóncol cutanis no especificats  
furunculosi NE 
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  L03    Cel·lulitis 
Inclou: limfangitis aguda 

Exclou: cel·lulitis de: 
• aparell lacrimal (H04.3) 
• boca (K12.2) 
• conducte auditiu extern (H60.1) 
• nas (J34.0) 
• òrgans genitals externs: 

• femenins (N76.4) 
• masculins (N48.2, N49.−) 

• parpella (H00.0) 
• regions anal i rectal (K61.−) 
cel·lulitis eosinofílica [Wells] (L98.3) 
dermatosi neutrofílica febril [Sweet] (L98.2) 
limfangitis (crònica) (subaguda) (I89.1) 

L03.0 Cel·lulitis de dits de la mà i dits del peu  
infecció de l’ungla 
oníquia 
paroníquia 
perioníquia 

L03.1 Cel·lulitis d’altres parts de l’extremitat  
aixella 
espatlla 
maluc 

L03.2 Cel·lulitis de cara  
L03.3 Cel·lulitis de tronc  

engonal 
esquena [qualsevol part] 
melic 
paret abdominal 
paret toràcica 
perineu 

Exclou: omfalitis del nadó (P38) 

L03.8 Cel·lulitis d’altres localitzacions  
cap [qualsevol part, excepte la cara] 
cuir cabellut 

L03.9 Cel·lulitis no especificada  
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  L04    Limfadenitis aguda 
Inclou: abscés (agut) 

limfadenitis aguda 
de qualsevol gangli limfàtic, 

excepte els mesentèrics  
 

Exclou: adenopatia (R59.−) 
limfadenitis: 
• crònica o subaguda, excepte la mesentèrica (I88.1) 
• mesentèrica no especificada (I88.0) 
• NE (I88.9) 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 

[VIH] que provoca limfadenopatia generalitzada 
(B23.1) 

L04.0 Limfadenitis aguda de cara, cap i coll  
L04.1 Limfadenitis aguda de tronc  
L04.2 Limfadenitis aguda d’extremitat superior  

aixella 
espatlla 

L04.3 Limfadenitis aguda d’extremitat inferior  
maluc 

L04.8 Limfadenitis aguda d’altres localitzacions  
L04.9 Limfadenitis aguda no especificada  

  L05    Quist pilonidal 
Inclou: fístula 

si coccigeal o pilonidal   
 

L05.0 Quist pilonidal amb abscés  
L05.9 Quist pilonidal sense abscés  

quist pilonidal NE 

  L08    Altres infeccions locals de la pell i el teixit s ubcutani 
L08.0 Piodèrmia  

dermatitis: 
• purulenta 
• sèptica 
• supurativa 

Exclou: piodèrmia gangrenosa (L88) 

L08.1 Eritrasma  
L08.8 Altres infeccions locals de la pell i el teix it subcutani 

especificades  



 

574   

L08.9 Infecció local de la pell i el teixit subcuta ni no especificada  

Trastorns ampul·lars 
(L10-L14) 

Exclou: necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell] (L51.2) 
pèmfig familiar benigne [Hailey-Hailey] (Q82.8) 
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00) 

  L10    Pèmfig 
Exclou: pèmfig dels nadons (L00) 

L10.0 Pèmfig vulgar  
L10.1 Pèmfig vegetant  
L10.2 Pèmfig foliaci  
L10.3 Pèmfig brasiler [fogo selvagem]  
L10.4 Pèmfig eritematós  

síndrome de Senear-Usher 

L10.5 Pèmfig induït per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L10.8 Altres pèmfigs  
L10.9 Pèmfig no especificat  

  L11    Altres trastorns acantolítics 
L11.0 Queratosi fol·licular adquirida  

Exclou: queratosi fol·licular (congènita) [Darier-White] 
(Q82.8) 

L11.1 Dermatosi acantolítica transitòria [Grover]  
L11.8 Altres trastorns acantolítics especificats  
L11.9 Trastorn acantolític no especificat  

  L12    Pemfigoide 
Exclou: herpes gestacional (O26.4) 

impetigen herpetiforme (L40.1) 

L12.0 Pemfigoide ampul·lar  
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L12.1 Pemfigoide cicatricial  
pemfigoide benigne de la membrana mucosa 

L12.2 Malaltia ampul·lar crònica de la infància  
dermatitis herpetiforme juvenil 

L12.3 Epidermòlisi ampul·lar adquirida  
Exclou: epidermòlisi ampul·lar (congènita) (Q81.−) 

L12.8 Altres pemfigoides  
L12.9 Pemfigoide no especificat  

  L13    Altres trastorns ampul·lars 
L13.0 Dermatitis herpetiforme  

dermatitis de Duhring 

L13.1 Dermatitis pustulosa subcorneal  
malaltia de Sneddon-Wilkinson 

L13.8 Altres trastorns ampul·lars especificats  
L13.9 Trastorn ampul·lar no especificat  

 L14∗∗∗∗   Trastorns ampul·lars en malalties classificades e n un 
altre lloc 

Dermatitis i èczema 
(L20-L30) 

Nota: En aquesta secció els termes «dermatitis» i «èczema» s’empren 
com a sinònims i són intercanviables. 

Exclou: dermatitis: 
• estasi (I83.1-I83.2) 
• factícia (L98.1) 
• gangrenosa (L88) 
• herpetiforme (L13.0) 
• pell seca (L85.3) 
• perioral (L71.0) 
malaltia granulomatosa crònica (de la infància) (D71) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació 

(L55-L59) 
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  L20    Dermatitis atòpica 
Exclou: neurodermatitis circumscrita (L28.0) 

L20.0 Prurigen de Besnier  
L20.8 Altres dermatitis atòpiques  

èczema: 
• flexural NCAL 
• infantil (agut) (crònic) 
• intrínsec (al·lèrgic) 
neurodermatitis: 
• atòpica 
• difusa 

L20.9 Dermatitis atòpica no especificada  

  L21    Dermatitis seborreica 
Exclou: dermatitis infecciosa (L30.3) 

L21.0 Seborrea capitis  
crosta làctia 

L21.1 Dermatitis seborreica infantil  
L21.8 Altres dermatitis seborreiques  
L21.9 Dermatitis seborreica no especificada  

  L22    Dermatitis dels bolquers 
borradura dels bolquers 
borradura dels bolquers psoriasiforme 
eritema dels bolquers 
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  L23    Dermatitis al·lèrgica de contacte 
Inclou: èczema al·lèrgic de contacte 

Exclou: al·lèrgia NE (T78.4) 
dermatitis (de): 
• bolquers (L22) 
• contacte NE (L25.9) 
• irritativa de contacte (L24.−) 
• parpella (H01.1) 
• perioral (L71.0) 
• provocada per substàncies ingerides (L27.−) 
• NE (L30.9) 
èczema de l’orella externa (H60.5) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb 

la radiació (L55-L59) 

L23.0 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er metalls  
crom 
níquel 

L23.1 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er adhesius  
L23.2 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er cosmètics  
L23.3 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er fàrmacs en 

contacte amb la pell  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

Exclou: dermatitis provocada per drogues i fàrmacs ingerits 
(L27.0-L27.1) 

reacció al·lèrgica NE provocada per fàrmacs (T88.7) 

L23.4 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er colorants  
L23.5 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er altres 

productes químics  
cautxú 
ciment 
insecticida 
plàstic 

L23.6 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er aliments en 
contacte amb la pell  
Exclou: dermatitis provocada per aliments ingerits (L27.2) 

L23.7 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er plantes, 
excepte les comestibles  

L23.8 Dermatitis al·lèrgica de contacte provocada p er altres agents  
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L23.9 Dermatitis al·lèrgica de contacte de causa no  especificada  
èczema al·lèrgic de contacte NE 

  L24    Dermatitis irritativa de contacte 
Inclou: èczema irritatiu de contacte 

Exclou: al·lèrgia NE (T78.4) 
dermatitis (de): 
• al·lèrgica de contacte (L23.−) 
• bolquers (L22) 
• contacte NE (L25.9) 
• parpella (H01.1) 
• perioral (L71.0) 
• provocada per substàncies ingerides (L27.−) 
• NE (L30.9) 
èczema de l’orella externa (H60.5) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb 

la radiació (L55-L59) 

L24.0 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er detergents  
L24.1 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er olis i greixos  
L24.2 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er dissolvents  

dissolvents: 
• cetona 
• ciclohexà 
• compost del clor 
• èster 
• glicol 
• hidrocarbur 

L24.3 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er cosmètics  
L24.4 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er fàrmacs en 

contacte amb la pell  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

Exclou: dermatitis provocada per drogues i fàrmacs ingerits 
(L27.0-L27.1) 

reacció al·lèrgica NE a causa de fàrmacs (T88.7) 

L24.5 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er altres 
productes químics  
ciment 
insecticida 
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L24.6 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er aliments en 
contacte amb la pell  
Exclou: dermatitis provocada per aliments ingerits (L27.2) 

L24.7 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er plantes, 
excepte les comestibles  

L24.8 Dermatitis irritativa de contacte provocada p er altres agents  
colorants 

L24.9 Dermatitis irritativa de contacte de causa no  especificada  
èczema irritatiu de contacte NE 

  L25    Dermatitis de contacte no especificada 
Inclou: èczema de contacte no especificat 

Exclou: al·lèrgia NE (T78.4) 
dermatitis (de): 
• al·lèrgica de contacte (L23.−) 
• irritativa de contacte (L24.−) 
• parpella (H01.1) 
• perioral (L71.0) 
• provocada per substàncies ingerides (L27.−) 
• NE (L30.9) 
èczema de l’orella externa (H60.5) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb 

la radiació (L55-L59) 

L25.0 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per 
cosmètics  

L25.1 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per 
fàrmacs en contacte amb la pell  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

Exclou: dermatitis provocada per drogues i fàrmacs ingerits 
(L27.0-L27.1) 

reacció al·lèrgica NE a causa de fàrmacs (T88.7) 

L25.2 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per 
colorants  

L25.3 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per altres 
productes químics  
ciment 
insecticida 
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L25.4 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per 
aliments en contacte amb la pell  
Exclou: dermatitis provocada per aliments ingerits (L27.2) 

L25.5 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per 
plantes, excepte les comestibles  

L25.8 Dermatitis de contacte no especificada provoc ada per altres 
agents  

L25.9 Dermatitis de contacte no especificada de cau sa no 
especificada  
dermatitis de contacte (professional) NE 
èczema de contacte (professional) NE 

  L26    Dermatitis exfoliativa 
pitiriasi de Hebra 

Exclou: malaltia de Ritter (L00) 

  L27    Dermatitis provocada per substàncies ingerides 
Exclou: al·lèrgia NE (T78.4) 

dermatitis de contacte (L23-L25) 
reacció adversa a aliment, excepte dermatitis (T78.0-

T78.1) 
reacció adversa NE a fàrmacs (T88.7) 
resposta fotoal·lèrgica a fàrmacs (L56.1) 
resposta fototòxica a fàrmacs (L56.0) 
urticària (L50.−) 

L27.0 Erupció cutània generalitzada provocada per f àrmacs i 
medicaments  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L27.1 Erupció cutània localitzada provocada per fàr macs i 
medicaments  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L27.2 Dermatitis provocada per aliments ingerits  
Exclou: dermatitis provocada per aliments en contacte amb la 

pell (L23.6, L24.6, L25.4) 

L27.8 Dermatitis provocada per altres substàncies i ngerides  
L27.9 Dermatitis provocada per una substància inger ida no 

especificada  
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  L28    Liquen simple crònic i prurigen 
L28.0 Liquen simple crònic  

liquen NE 
neurodermatitis circumscrita 

L28.1 Prurigen nodular  
L28.2 Altres prurigens  

prurigen: 
• Hebra 
• mitigat 
• NE 
urticària papulosa 

  L29    Pruïja 
Exclou: excoriació neuròtica (L98.1) 

pruïja psicogènica (F45.8) 

L29.0 Pruïja anal  
L29.1 Pruïja escrotal  
L29.2 Pruïja vulvar  
L29.3 Pruïja anogenital no especificada  
L29.8 Altres pruïges  
L29.9 Pruïja no especificada  

picor NE 

  L30    Altres dermatitis 
Exclou: dermatitis: 

• contacte (L23-L25) 
• pell seca (L85.3) 
dermatitis d’estasi (I83.1-I83.2) 
parapsoriasi de plaques petites (L41.3) 

L30.0 Dermatitis nummular  
L30.1 Dishidrosi [pomfòlix]  
L30.2 Autosensibilització cutània  

candídide [levúride] 
dermatofítide 
eczemàtide 

L30.3 Dermatitis infecciosa  
dermatitis eczematoide infecciosa 
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L30.4 Eritema intertriginós  
L30.5 Pitiriasi alba  
L30.8 Altres dermatitis especificades  
L30.9 Dermatitis no especificada  

èczema NE 

Trastorns papuloescatosos 
(L40-L45) 

  L40    Psoriasi 
L40.0 Psoriasi vulgar  

psoriasi de plaques 
psoriasi nummular 

L40.1 Psoriasi pustulosa generalitzada  
impetigen herpetiforme 
malaltia de Von Zumbusch 

L40.2 Acrodermatitis contínua  
L40.3 Pustulosi palmoplantar  
L40.4 Psoriasi de gotes  
L40.5† Psoriasi artropàtica (M07.0-M07.3*, M09.0*)  
L40.8 Altres psoriasis  

psoriasi flexual 

L40.9 Psoriasi no especificada  

  L41    Parapsoriasi 
Exclou: pecilodèrmia vascular atròfica (L94.5) 

L41.0 Pitiriasi liquenoide i varioliforme aguda  
malaltia de Mucha-Habermann 

L41.1 Pitiriasi liquenoide crònica  
L41.2 Papulosi limfomatoide  
L41.3 Parapsoriasi de plaques petites  
L41.4 Parapsoriasi de plaques grans  
L41.5 Parapsoriasi retiforme  
L41.8 Altres parapsoriasis  
L41.9 Parapsoriasi no especificada  
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  L42    Pitiriasi rosada 

  L43    Liquen pla 
Exclou: liquen planopilar (L66.1) 

L43.0 Liquen pla hipertròfic  
L43.1 Liquen pla ampul·lar  
L43.2 Reacció liquenoide per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L43.3 Liquen pla subagut (actiu)  
liquen pla tropical 

L43.8 Altres líquens plans  
L43.9 Liquen pla no especificat  

  L44    Altres trastorns papuloescatosos 
L44.0 Pitiriasi rubra pilar  
L44.1 Liquen nítid  
L44.2 Liquen estriat  
L44.3 Liquen roig moniliforme  
L44.4 Acrodermatitis papulosa infantil [Giannotti-C rosti]  
L44.8 Altres trastorns papuloescatosos especificats  
L44.9 Trastorn papuloscatós no especificat 

L45∗∗∗∗   Trastorns papuloescatosos en malalties classifica des 
en un altre lloc 
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Urticària i eritema 
(L50-L54) 

Exclou: malaltia de Lyme (A69.2) 
rosàcia (L71.−) 

  L50    Urticària 
Exclou: angioedema hereditari (E84.1) 

dermatitis al·lèrgica de contacte (L23.−) 
edema angioneuròtic (T78.3) 
edema de Quincke (T78.3) 
urticària: 
• gegant (T78.3) 
• neonatal (P83.8) 
• papulosa (L28.2) 
• per sèrum (T80.6) 
• pigmentada (Q82.2) 
• solar (L56.3) 

L50.0 Urticària al·lèrgica  
L50.1 Urticària idiopàtica  
L50.2 Urticària per fred i per calor  
L50.3 Urticària dermogràfica  
L50.4 Urticària vibratòria  
L50.5 Urticària colinèrgica  
L50.6 Urticària de contacte  
L50.8 Altres urticàries  

urticària: 
• crònica 
• periòdica recurrent 

L50.9 Urticària no especificada  

  L51    Eritema multiforme 
L51.0 Eritema multiforme no ampul·lar  
L51.1 Eritema multiforme ampul·lar  

síndrome de Stevens-Johnson 

L51.2 Necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell]  
L51.8 Altres eritemes multiformes  
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L51.9 Eritema multiforme no especificat  

  L52    Eritema nodós 

  L53    Altres afeccions eritematoses 
Exclou: eritema: 

• ab igne (L59.0) 
• eritema intertriginós (L30.4) 
• provocat per agents externs en contacte amb la pell 

(L23-L25) 

L53.0 Eritema tòxic  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent extern. 

Exclou: eritema tòxic dels nadons (P83.1) 

L53.1 Eritema anular centrífug  
L53.2 Eritema marginat  
L53.3 Altres eritemes figurats crònics  
L53.8 Altres afeccions eritematoses especificades  
L53.9 Afecció eritematosa no especificada  

eritema NE 
eritrodèrmia NE 

 L54∗∗∗∗   Eritema en malalties classificades en un altre ll oc 

L54.0∗∗∗∗ Eritema marginat en febre reumàtica aguda (I00†)  
L54.8∗∗∗∗ Eritema en altres malalties classificades en un alt re lloc  

Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb 
la radiació 
(L55-L59) 

  L55    Cremada solar 
L55.0 Cremada solar de primer grau  
L55.1 Cremada solar de segon grau  
L55.2 Cremada solar de tercer grau  
L55.8 Altres cremades solars  
L55.9 Cremada solar no especificada  
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  L56    Altres canvis a la pell aguts provocats per radia ció 
ultraviolada 

L56.0 Resposta fototòxica a fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L56.1 Resposta fotoal·lèrgica a fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L56.2 Dermatitis per fotocontacte [dermatitis berlo que]  
L56.3 Urticària solar  
L56.4 Erupció polimorfa lumínica  
L56.8 Altres canvis a la pell aguts especificats pr ovocats per 

radiació ultraviolada  
L56.9 Canvi a la pell agut no especificat provocat per radiació 

ultraviolada  

  L57    Canvis a la pell provocats per exposició crònica a 
radiació no ionitzant 

L57.0 Queratosi actínica  
queratosi: 
• senil 
• solar 
• NE 

L57.1 Reticuloide actínic  
L57.2 Cutis romboïdal de la nuca  
L57.3 Pecilodèrmia de Civatte  
L57.4 Cutis lax senil  

elastosi senil 

L57.5 Granuloma actínic  
L57.8 Altres canvis a la pell provocats per exposic ió crònica a 

radiació no ionitzant  
dermatitis solar 
pell de granger 
pell de mariner 

L57.9 Canvis a la pell no especificats provocats pe r exposició 
crònica a radiació no ionitzant  
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  L58    Radiodermatitis 
L58.0 Radiodermatitis aguda  
L58.1 Radiodermatitis crònica  
L58.9 Radiodermatitis no especificada  

  L59    Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani  
relacionats amb la radiació 

L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]  
L59.8 Altres trastorns de la pell i el teixit subcu tani especificats 

relacionats amb la radiació  
L59.9 Trastorn de la pell i el teixit subcutani no especificat 

relacionat amb la radiació  

Trastorns d’apèndixs cutanis 
(L60-L75) 

Exclou: malformacions congènites del tegument (Q84.−) 

  L60    Trastorns de les ungles 
Exclou: hipocratisme digital (R68.3) 

oníquia i paroníquia (L03.0) 

L60.0 Ungla encarnada  
L60.1 Onicòlisi  
L60.2 Onicogrifosi  
L60.3 Distròfia de l’ungla  
L60.4 Línies de Beau  
L60.5 Síndrome de les ungles grogues  
L60.8 Altres trastorns de les ungles  
L60.9 Trastorn de l’ungla no especificat  

 L62∗∗∗∗   Trastorns de les ungles en malalties classificade s en 
un altre lloc 

L62.0∗∗∗∗ Paquidermoperiostosi d’ungla de vidre de rellotge ( M89.4†) 
L62.8∗∗∗∗ Trastorns de les ungles en altres malalties classif icades en 

un altre lloc  
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  L63    Alopècia areata 
L63.0 Alopècia total (del cap)  
L63.1 Alopècia universal  
L63.2 Ofiasi  
L63.8 Altres alopècies areates  
L63.9 Alopècia areata no especificada  

  L64    Alopècia androgènica 
Inclou: calvície de patró masculí 

L64.0 Alopècia androgènica induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

L64.8 Altres alopècies androgèniques  
L64.9 Alopècia androgènica no especificada  

  L65    Altres tipus de caiguda de cabells o pèls no cica tricial 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

Exclou: tricotil·lomania (F63.3) 

L65.0 Efluvi telogènic  
L65.1 Efluvi anagènic  
L65.2 Alopècia mucinosa  
L65.8 Altres tipus de caiguda de cabells o pèls no cicatricial 

especificada  
L65.9 Caiguda de cabells o pèls no cicatricial no e specificada  

alopècia NE 

  L66    Alopècia cicatricial [caiguda de cabells o pèls 
cicatricial] 

L66.0 Pseudopelada  
L66.1 Liquen planopilar  

liquen pla fol·licular 

L66.2 Fol·liculitis decalvant  
L66.3 Perifol·liculitis capitis abscedens  
L66.4 Fol·liculitis uleritematosa reticulada  
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L66.8 Altres alopècies cicatricials  
L66.9 Alopècia cicatricial no especificada  

  L67    Anomalies del color i la tija dels cabells i els pèls 
Exclou: efluvi telogènic (L65.0) 

moníletrix (Q84.1) 
pèl anellat (Q84.1) 

L67.0 Tricorrexi nodosa  
L67.1 Variacions del color dels cabells i els pèls  

canície 
grisor dels cabells i els pèls (prematura) 
heterocromia dels cabells i els pèls 
poliosi: 
• circumscrita adquirida 
• NE 

L67.8 Altres anomalies del color i la tija dels cab ells i els pèls  
fragilitas crinium 

L67.9 Anomalia del color i la tija dels cabells i e ls pèls no 
especificada  

  L68    Hipertricosi 
Inclou: excés de pèl 

Exclou: hipertricosi congènita (Q84.2) 
lanugen persistent (Q84.2) 

L68.0 Hirsutisme  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

L68.1 Hipertricosi lanuginosa adquirida  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

L68.2 Hipertricosi localitzada  
L68.3 Politríquia  
L68.8 Altres hipertricosis  
L68.9 Hipertricosi no especificada  
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  L70    Acne 
Exclou: acne queloïdal (L73.0) 

L70.0 Acne vulgar  
L70.1 Acne conglobata  
L70.2 Acne varioliforme  

acne necròtica miliar 

L70.3 Acne tropical  
L70.4 Acne infantil  
L70.5 Acne excoriada de les dones joves  
L70.8 Altres acnes  
L70.9 Acne no especificada  

  L71    Rosàcia 
L71.0 Dermatitis perioral  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

L71.1 Rinofima  
L71.8 Altres rosàcies  
L71.9 Rosàcia no especificada  

  L72    Quists fol·liculars de la pell i el teixit subcut ani 
L72.0 Quist epidèrmic  
L72.1 Quist triquilemmal  

quist pilós 
quist sebaci 

L72.2 Esteatocistoma múltiple  
L72.8 Altres quists fol·liculars de la pell i el te ixit subcutani  
L72.9 Quist fol·licular de la pell i el teixit subc utani no especificat  

  L73    Altres trastorns fol·liculars 
L73.0 Acne queloïdal  
L73.1 Pseudofol·liculitis de la barba  
L73.2 Hidroadenitis supurativa  
L73.8 Altres trastorns fol·liculars especificats  

sicosi de la barba 
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L73.9 Trastorn fol·licular no especificat  

  L74    Trastorns de les glàndules sudorípares eccrines 
Exclou: hiperhidrosi (R61.−) 

L74.0 Miliària rubra  
L74.1 Miliària cristal·lina  
L74.2 Miliària profunda  

miliària tropical 

L74.3 Miliària no especificada  
L74.4 Anhidrosi  

hipohidrosi 

L74.8 Altres trastorns de les glàndules sudorípares  eccrines  
L74.9 Trastorn de les glàndules sudorípares eccrine s no 

especificat  
trastorn de les glàndules sudorípares NE 

  L75    Trastorns de les glàndules sudorípares apocrines 
Exclou: dishidrosi [pomfòlix] (L30.1) 

hidroadenitis supurativa (L73.2) 

L75.0 Bromohidrosi  
L75.1 Cromhidrosi  
L75.2 Miliària apocrina  

malaltia de Fox-Fordyce 

L75.8 Altres trastorns de les glàndules sudorípares  apocrines  
L75.9 Trastorn de les glàndules sudorípares apocrin es no 

especificat  

Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani 
(L80-L99) 

  L80    Vitiligen 
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  L81    Altres trastorns de la pigmentació 
Exclou: marca de naixement NE (Q82.5) 

nevus –v. l’índex alfabètic 
síndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8) 

L81.0 Hiperpigmentació postinflamatòria  
L81.1 Cloasma  
L81.2 Pigues  
L81.3 Taques de cafè amb llet  
L81.4 Altres hiperpigmentacions melàniques  

lentigen 

L81.5 Leucodèrmia no classificada a cap altre lloc  
L81.6 Altres trastorns de disminució de la formació  de melanina  
L81.7 Dermatosi purpúrica pigmentada  

angioma serpiginós 

L81.8 Altres trastorns especificats de la pigmentac ió  
pigmentació per ferro 
pigmentació per tatuatge 

L81.9 Trastorn de la pigmentació no especificat  

  L82    Queratosi seborreica 
dermatosi papulosa negra 
malaltia de Leser-Trélat 

  L83    Acantosi nigricant 
papil·lomatosi confluent i reticulada 

  L84    Durícies i callositats 
call 
ull de poll 

  L85    Altres engruiximents epidèrmics 
Exclou: trastorns hipertròfics de la pell (L91.−) 

L85.0 Ictiosi adquirida  
Exclou: ictiosi congènita (Q80.−) 

L85.1 Queratosi (queratodèrmia) palmoplantar adquir ida  
Exclou: queratosi palmoplantar hereditària (Q82.8) 

L85.2 Queratosi puntejada (palmoplantar)  
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L85.3 Xerosi del cutis  
dermatitis de pell seca 

L85.8 Altres engruiximents epidèrmics especificats  
banya cutània 

L85.9 Engruiximent epidèrmic no especificat  

 L86∗∗∗∗   Queratodèrmia en malalties classificades en un al tre 
lloc 
queratosi fol·licular 
xerodèrmia 

causada per carència de vitamina A 
(E50.8†)   

 

  L87    Trastorns de l’eliminació transepidèrmica 
Exclou: granuloma anular (perforant) (L92.0) 

L87.0 Queratosi fol·licular i parafol·licular penet rant del cutis 
[Kyrle]  
hiperqueratosi fol·licular penetrant 

L87.1 Col·lagenosi reactiva perforant  
L87.2 Elastosi perforant serpiginosa  
L87.8 Altres trastorns de l’eliminació transepidèrm ica  
L87.9 Trastorn de l’eliminació transepidèrmica no e specificat  

  L88    Piodèrmia gangrenosa 
dermatitis gangrenosa 
piodèrmia fagedènica 

  L89    Úlcera de decúbit 
úlcera per allitament prolongat 
úlcera per embenat rígid de guix 
úlcera per pressió 

Exclou: úlcera de decúbit (tròfica) de coll uterí (N86) 

  L90    Trastorns atròfics de la pell 
L90.0 Liquen esclerós i atròfic  

Exclou: liquen esclerós d'òrgans genitals externs: 
• femenins (N90.4) 
• masculins (N48.0) 

L90.1 Anetodèrmia de Schweninger-Buzzi  
L90.2 Anetodèrmia de Jadassohn-Pellizzari  
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L90.3 Atrofodèrmia de Pasini i Pierini  
L90.4 Acrodermatitis atròfica crònica  
L90.5 Cicatrius i fibrosi de la pell  

cicatriu 
cicatriu adherent (pell) 
cicatriu NE 
desfiguració per cicatriu 

Exclou: cicatriu hipertròfica (L91.0) 
cicatriu queloïdal (L91.0) 

L90.6 Estries atròfiques  
L90.8 Altres trastorns atròfics de la pell  
L90.9 Trastorn atròfic de la pell no especificat  

  L91    Trastorns hipertròfics de la pell 
L91.0 Cicatriu queloïdal  

cicatriu hipertròfica 
queloide 

Exclou: acne queloïdal (L73.0) 
cicatriu NE (L90.5) 

L91.8 Altres trastorns hipertròfics de la pell  
L91.9 Trastorn hipertròfic de la pell no especifica t 

  L92    Trastorns granulomatosos de la pell i el teixit s ubcutani 
Exclou: granuloma actínic (L57.5) 

L92.0 Granuloma anular  
granuloma anular perforant 

L92.1 Necrobiosi lipoïdal no classificada a cap alt re lloc  
Exclou: necrobiosi lipoïdal associada a diabetis mellitus (E10-

E14) 

L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinofílic de la  pell]  
L92.3 Granuloma de cos estrany de la pell i el teix it subcutani  
L92.8 Altres trastorns granulomatosos de la pell i el teixit 

subcutani  
L92.9 Trastorn granulomatós de la pell i el teixit subcutani no 

especificat  
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  L93    Lupus eritematós 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induït per fàrmacs. 

Exclou: esclerodèrmia (M34.−) 
lupus: 
• exedens (A18.4) 
• vulgar (A18.4) 
lupus eritematós sistèmic (M32.−) 

L93.0 Lupus eritematós discoide  
lupus eritematós NE 

L93.1 Lupus eritematós cutani subagut  
L93.2 Altres lupus eritematosos locals  

lupus: 
• eritematós profund 
• panniculitis 

  L94    Altres trastorns localitzats del teixit connectiu  
Exclou: trastorns del teixit connectiu sistèmic (M30-M36) 

L94.0 Esclerodèrmia localitzada [morfea]  
esclerodèrmia circumscrita 

L94.1 Esclerodèrmia lineal  
lesió de cop de sabre 

L94.2 Calcinosi cutània  
L94.3 Esclerodactília  
L94.4 Pàpules de Gottron  
L94.5 Pecilodèrmia vascular atròfica  
L94.6 Ainhum  
L94.8 Altres trastorns localitzats especificats del  teixit connectiu  
L94.9 Trastorn localitzat del teixit connectiu no e specificat  
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  L95    Vasculitis limitada a la pell no classificada a c ap altre 
lloc 
Exclou: angiïtis per hipersensibilitat (M31.0) 
 angioma serpiginós (L81.7) 

granulomatosi de Wegener (M31.3) 
malaltia del sèrum (T80.6) 
panniculitis (de): 
• coll i esquena (M54.0) 
• lupus (L93.2) 
• recidivant [Weber-Christian] (M35.6) 
• NE (M79.3) 
poliarteritis nodosa (M30.0) 
púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0) 
urticària (L50.−) 
vasculitis reumatoide (M05.2) 

L95.0 Vasculitis livedoide  
atròfia blanca (en plaques) 

L95.1 Eritema elevat diüturn  
L95.8 Altres vasculitis limitades a la pell  
L95.9 Vasculitis limitada a la pell no especificada  

  L97    Úlcera d’extremitat inferior no classificada a ca p altre 
lloc 
Exclou: gangrena (R02) 

infeccions de la pell (L00-L08) 
infeccions especificades classificades a A00-B99 
úlcera de decúbit (L89) 
úlcera varicosa (I83.0, I83.2) 

  L98    Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani  no 
classificats a cap altre lloc 

L98.0 Granuloma piogen  
L98.1 Dermatitis factícia  

excoriació neuròtica 

L98.2 Dermatosi neutrofílica febril [Sweet]  
L98.3 Cel·lulitis eosinofílica [Wells]  
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L98.4 Úlcera crònica de la pell no classificada a c ap altre lloc  
úlcera crònica de la pell NE 
úlcera de la pell NE 
úlcera tropical NE 

Exclou: gangrena (R02) 
infeccions de la pell (L00-L08) 
infeccions especificades classificades a A00-B99 
úlcera d’extremitat inferior NCAL (L97) 
úlcera de decúbit (L89) 
úlcera varicosa (I83.0, I83.2) 

L98.5 Mucinosi cutània  
liquen mixedematós 
mucinosi focal 

Exclou: mixedema (E03.9) 
mucinosi oral focal (K13.7) 

L98.6 Altres trastorns infiltratius de la pell i el  teixit subcutani  
Exclou: hialinosi cutaneomucosa (E78.8) 

L98.8 Altres trastorns especificats de la pell i el  teixit subcutani  
L98.9 Trastorn de la pell i el teixit subcutani no especificat  

 L99∗∗∗∗   Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani  en 
malalties classificades en un altre lloc 

L99.0∗∗∗∗ Amiloïdosi cutània (E85. −−−−†) 
amiloïdosi macular 
liquen amiloïdal 

L99.8∗∗∗∗ Altres trastorns especificats de la pell i el teixi t subcutani en 
malalties classificades en un altre lloc  
alopècia sifilítica (A51.3†) 
leucodèrmia sifilítica (A51.3†, A52.7†) 
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Malalties del sistema 
musculoesquelètic i el teixit connectiu 
(M00-M99) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
determinats trastorns de l'articulació temporomandibular (K07.6) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 
síndrome compartimental (T79.6) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

M00-M25 Artropaties 
M00-M03 Artropaties infeccioses 
M05-M14 Poliartropaties inflamatòries 
M15-M19 Artrosi 
M20-M25 Altres trastorns d'articulacions 

M30-M36 Trastorns del teixit connectiu sistèmic 
M40-M54 Dorsopaties 

M40-M43 Dorsopaties deformants 
M45-M49 Espondilopaties 
M50-M54 Altres dorsopaties 

M60-M79 Trastorns dels teixits tous 
M60-M63 Trastorns dels músculs 
M65-M68 Trastorns de la membrana sinovial i els tendons 
M70-M79 Altres trastorns dels teixits tous 

M80-M94 Osteopaties i condropaties 
M80-M85 Trastorns de la densitat i l'estructura òssies 
M86-M90 Altres osteopaties 
M91-M94 Condropaties 

M95-M99 Altres trastorns del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 
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Les categories amb asterisc d'aquest capítol són les següents: 

M01∗ Infeccions directes d'articulacions en malalties infeccioses i 
parasitàries classificades en un altre lloc 

M03∗ Artropaties postinfeccioses i reactives en malalties classificades 
en un altre lloc 

M07∗ Artropaties psoriàsiques i enteropàtiques 
M09∗ Artritis juvenil en malalties classificades en un altre lloc 
M14∗ Artropaties en altres malalties classificades en un altre lloc 
M36∗ Trastorns del teixit connectiu sistèmic en malalties classificades 

en un altre lloc 
M49∗ Espondilopaties en malalties classificades en un altre lloc 
M63∗ Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc 
M68∗ Trastorns la membrana sinovial i els tendons en malalties 

classificades en un altre lloc 
M73∗ Trastorns dels teixits tous en malalties classificades en un altre 

lloc 
M82∗ Osteoporosi en malalties classificades en un altre lloc 
M90∗ Osteopaties en malalties classificades en un altre lloc 

Localització de l'afectació musculoesquelètica 

Empreu la següent subclassificació de forma opcional per a indicar la 
localització de l'afecció amb les categories corresponents en el capítol XIII. 
Com que el nombre de caràcters emprats en les extensions locals o les 
adaptacions d'especialitat pot variar, es recomana que la subclassificació de la 
localització suplementària es col·loqui en una posició separada identificable 
(p. ex., en un quadre addicional). Les diverses subclassificacions que cal 
emprar amb desarranjaments del genoll, dorsopaties i lesions biomecàniques 
no classificats a cap altre lloc s'indiquen al codi M23, abans del codi M40 i al 
codi M99, respectivament. 

0 localitzacions múltiples 

1 regió de l'espatlla 
articulacions acromioclaviculars 
articulacions esternoclaviculars 
articulacions glenohumerals 

  

clavícula 
escàpula  
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2 braç 
articulació del colze 
húmer 

3 avantbraç 
articulació del canell 
cúbit 
radi 

4 mà 
carp 
dits de la mà 
metacarp 
articulacions entre aquests ossos 

5 regió pelviana i cuixa 
articulació sacroilíaca 
fèmur 
maluc (articulació) 
natja 
pelvis 

6 cama 
articulació del genoll 
peroné 
tíbia 

7 turmell i peu 
articulació del turmell 
dits del peu 
metatars 
tars 
altres articulacions del peu 
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8 altres 
cap 
coll 
columna vertebral 
costelles 
crani 
tronc 

9 localització no especificada 

Artropaties 
(M00-M25) 

trastorns que afecten sobretot les articulacions perifèriques (de les 
extremitats) 

Artropaties infeccioses 
(M00-M03) 

Nota: Aquest bloc inclou les artropaties causades per agents 
microbiològics. 

Es fa una distinció entre els següents tipus de relació etiològica: 

a) infecció directa d'articulació, allà on els microorganismes 
envaeixen el teixit sinovial i un antigen microbià és present a 
l'articulació; 

b) infecció indirecta, que pot ser de dos tipus: una «artropatia 
reactiva», quan s'ha produït una infecció microbiana del cos 
però no es poden identificar microorganismes ni antígens a 
l'articulació, i una «artropatia postinfecciosa», quan és present 
un antigen microbià però la recuperació d'un microorganisme 
és inconstant i no existeix cap evidència de multiplicació local. 

  M00    Artritis piògena 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M00.0 Artritis i poliartritis estafilocòcciques  
M00.1 Artritis i poliartritis pneumocòcciques  
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M00.2 Altres artritis i poliartritis estreptocòcciq ues  
M00.8 Artritis i poliartritis causades per altres a gents bacterians 

especificats  
Empreu un codi addicional (B95-B96), si voleu, per a identificar 
l'agent bacterià. 

M00.9 Artritis piògena no especificada  
artritis infecciosa NE 

 M01∗∗∗∗   Infeccions directes d'articulacions en malalties 
infeccioses i parasitàries classificades en un altr e lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artropatia en sarcoïdosi (M14.8*) 
artropatia postinfecciosa i reactiva (M03.–*) 

M01.0∗∗∗∗ Artritis meningocòccica (A39.8†)  
Exclou: artritis postmeningocòccica (M03.0*) 

M01.1∗∗∗∗ Artritis tuberculosa (A18.0†)  
Exclou: espinal (M49.0*) 

M01.2∗∗∗∗ Artritis en malaltia de Lyme (A69.2†)  
M01.3∗∗∗∗ Artritis en altres malalties bacterianes classifica des en un 

altre lloc  
artritis en: 
• infecció per salmonel·les localitzada (A02.2†) 
• febre tifoide o paratifoide (A01.–†) 
• lepra [malaltia de Hansen] (A30.–†) 
artritis gonocòccica (A54.4†) 

M01.4∗∗∗∗ Artritis per rubèola (B06.8†)  
M01.5∗∗∗∗ Artritis en altres malalties víriques classificades  en un altre 

lloc  
artritis en: 
• febre O'nyong-nyong (A92.1†) 
• parotiditis (B26.8†) 

M01.6∗∗∗∗ Artritis en micosis (B35-B49†)  
M01.8∗∗∗∗ Artritis en altres malalties infeccioses i parasità ries 

classificades en un altre lloc  
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  M02    Artropaties reactives 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: febre reumàtica (I00) 
malaltia de Behçet (M35.2) 

M02.0 Artropatia consecutiva a derivació intestinal  
M02.1 Artropatia postdisentèrica  
M02.2 Artropatia postimmunització  
M02.3 Malaltia de Reiter  
M02.8 Altres artropaties reactives  
M02.9 Artropatia reactiva no especificada  

 M03∗∗∗∗   Artropaties postinfeccioses i reactives en malalt ies 
classificades en un altre lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: infeccions directes d'articulacions en malalties 
infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc 
(M01.–*) 

M03.0∗∗∗∗ Artritis postmeningocòccica (A39.8†)  
Exclou: artritis meningocòccica (M01.0*) 

M03.1∗∗∗∗ Artropatia postinfecciosa en sífilis  
articulacions de Clutton (A50.5†) 

Exclou: artropatia tabètica o de Charcot (M14.6*) 

M03.2∗∗∗∗ Altres artropaties postinfeccioses en malalties cla ssificades 
en un altre lloc  
artropatia postinfecciosa en: 
• enteritis causada per Yersinia enterocolitica (A04.6†) 
• hepatitis vírica (B15-B19†) 

Exclou: artropaties víriques (M01.4-M01.5*) 

M03.6∗∗∗∗ Artropatia reactiva en altres malalties classificad es en un 
altre lloc  
artropatia en endocarditis infecciosa (I33.0†) 
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Poliartropaties inflamatòries 
(M05-M14) 

  M05    Artritis reumatoide seropositiva 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artritis reumatoide (de): 
• columna vertebral (M45) 
• juvenil (M08.–) 
febre reumàtica (I00) 

M05.0 Síndrome de Felty  
artritis reumatoide amb esplenomegàlia, adenopatia i leucopènia 

M05.1† Malaltia pulmonar reumatoide (J99.0*)  
M05.2 Vasculitis reumatoide  
M05.3† Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i 

sistemes  
carditis reumatoide (I52.8*) 
endocarditis reumatoide (I39.–*) 
miocarditis reumatoide (I41.8*) 
miopatia reumatoide (G73.7*) 
pericarditis reumatoide (I32.8*) 
polineuropatia reumatoide (G63.6*) 

M05.8 Altres artritis reumatoides seropositives  
M05.9 Artritis reumatoide seropositiva no especific ada 

  M06    Altres artritis reumatoides 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M06.0 Artritis reumatoide seronegativa  
M06.1 Malaltia de Still iniciada en adults  

Exclou: malaltia de Still NE (M08.2) 

M06.2 Bursitis reumatoide  
M06.3 Nòdul reumatoide  
M06.4 Poliartropatia inflamatòria  

Exclou: poliartritis NE (M13.0) 

M06.8 Altres artritis reumatoides especificades  
M06.9 Artritis reumatoide no especificada  
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 M07∗∗∗∗   Artropaties psoriàsiques i enteropàtiques 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artropaties psoriàsiques i enteropàtiques juvenils 
(M09.–*) 

M07.0∗∗∗∗ Artropatia psoriàsica interfalàngica distal (L40.5† ) 
M07.1∗∗∗∗ Artritis mutilant (L40.5†)  
M07.2∗∗∗∗ Espondilitis psoriàsica (L40.5†)  
M07.3∗∗∗∗ Altres artropaties psoriàsiques (L40.5†)  
M07.4∗∗∗∗ Artropatia en malaltia de Crohn [enteritis regional ] (K50.–†)  
M07.5∗∗∗∗ Artropatia en colitis ulcerosa (K51.–†)  
M07.6∗∗∗∗ Altres artropaties enteropàtiques  

  M08    Artritis juvenil 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Inclou: artritis en infants amb inici abans dels 16 anys i una 
durada superior a 3 mesos 

Exclou: dermatomiositis juvenil (M33.0) 
síndrome de Felty (M05.0) 

M08.0 Artritis reumatoide juvenil  
artritis reumatoide juvenil amb factor reumatoide o sense 

M08.1 Espondilitis anquilosant juvenil  
Exclou: espondilitis anquilosant en adults (M45) 

M08.2 Artritis juvenil amb inici sistèmic  
malaltia de Still NE 

Exclou: malaltia de Still iniciada en adults (M06.1) 

M08.3 Poliartritis juvenil (seronegativa)  
poliartritis juvenil crònica 

M08.4 Artritis juvenil oligoarticular  
M08.8 Altres artritis juvenils  
M08.9 Artritis juvenil no especificada  
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 M09∗∗∗∗   Artritis juvenil en malalties classificades en un  altre lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artropatia en malaltia de Whipple (M14.8*) 

M09.0∗∗∗∗ Artritis juvenil en psoriasi (L40.5†)  
M09.1∗∗∗∗ Artritis juvenil en malaltia de Crohn [enteritis re gional]  

(K50.–†) 
M09.2∗∗∗∗ Artritis juvenil en colitis ulcerosa (K51.–†)  
M09.8∗∗∗∗ Artritis juvenil en altres malalties classificades en un altre 

lloc  

  M10    Gota 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M10.0 Gota idiopàtica  
bursitis gotosa 
gota primària 
tofus uràtic del cor† (I43.8*) 

M10.1 Gota induïda per plom  
M10.2 Gota induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M10.3 Gota per deterioració de la funció renal  
M10.4 Altres gotes secundàries  
M10.9 Gota no especificada  

  M11    Altres artropaties per cristalls 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M11.0 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiap atita  
M11.1 Condrocalcinosi familiar  
M11.2 Altres condrocalcinosis  

condrocalcinosi NE 

M11.8 Altres artropaties per cristalls especificade s 
M11.9 Artropatia per cristalls no especificada  
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  M12    Altres artropaties especificades 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artropatia cricoaritenoïdal (J38.7) 
artropatia NE (M13.9) 
artrosi (M15-M19) 

M12.0 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud]  
M12.1 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deforma nt endèmica]  
M12.2 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada)  
M12.3 Reumatisme palindròmic  
M12.4 Hidroartrosi intermitent  
M12.5 Artropatia traumàtica  

Exclou: artrosi posttraumàtica (de): 
• articulació carpometacarpiana del polze (M18.2-

M18.3) 
• genoll (M17.2-M17.3) 
• maluc (M16.4-M16.5) 
• altres articulacions úniques (M19.1) 
• NE (M19.1) 

M12.8 Altres artropaties especificades no classific ades a cap altre 
lloc  
artropatia transitòria 

  M13    Altres artritis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artrosi (M15-M19) 

M13.0 Poliartritis no especificada  
M13.1 Monoartritis no classificada a cap altre lloc  
M13.8 Altres artritis especificades  

artritis al·lèrgica 

M13.9 Artritis no especificada  
artropatia NE 
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 M14∗∗∗∗   Artropaties en altres malalties classificades en un altre 
lloc 
Exclou: artropatia en: 

• malaltia neoplàstica (M36.1*) 
• reaccions d'hipersensibilitat (M36.4*) 
• trastorns hematològics (M36.2-M36.3*) 
artropaties psoriàsiques i enteropàtiques (M07.–*) 
• juvenils (M09.–*) 
espondilopatia neuropàtica (M49.4*) 

M14.0∗∗∗∗ Artropatia gotosa per defectes enzimàtics i altres trastorns 
heriditaris  
artropatia gotosa en: 
• síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†) 
• trastorns de cèl·lules falciformes (D57.–†) 

M14.1∗∗∗∗ Artropatia per dipòsit de cristalls en altres trast orns 
metabòlics  
artropatia per dipòsit de cristalls en hiperparatiroïdisme (E21.–†) 

M14.2∗∗∗∗ Artropatia diabètica (E10-E14† amb el quart caràcte r comú .6)  
Exclou: artropatia neuropàtica diabètica (M14.6*) 

M14.3∗∗∗∗ Dermatoartritis lipoïdal (E78.8†)  
M14.4∗∗∗∗ Artropatia en amiloïdosi (E85.–†)  
M14.5∗∗∗∗ Artropaties en altres trastorns endocrins, nutricio nals i 

metabòlics  
artropatia en: 
• acromegàlia i gigantisme hipofític (E22.0†) 
• hemocromatosi (E83.1†) 
• hipotiroïdisme (E00-E03†) 
• tirotoxicosi [hipertiroïdisme] (E05.–†) 

M14.6∗∗∗∗ Artropatia neuropàtica  
artropatia neuropàtica diabètica (E10-E14† amb el quart caràcter 

comú .6) 
artropatia tabètica o de Charcot (A52.1†) 

M14.8∗∗∗∗ Artropaties en altres malalties especificades class ificades en 
un altre lloc  
artropatia en: 
• eritema: 

• multiforme (L51.–†) 
• nodós (L52†) 

• malaltia de Whipple (K90.8†) 
• sarcoïdosi (D86.8†) 
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Artrosi 
(M15-M19) 

Nota: En aquest bloc, el terme «osteoartritis» s'empra com a sinònim 
d'«artrosi» o «osteoartrosi». El terme «primari» s'empra amb el 
significat clínic tradicional, és a dir, sense afecció subjacent o 
determinant identificada. 

Exclou: osteoartritis de columna vertebral (M47.–) 

  M15    Poliartrosi 
Inclou: artrosi amb menció de més d'una localització 

Exclou: afectació bilateral d'articulació única (M16-M19) 

M15.0 Atrosi (osteoartrosi) generalitzada primària  
M15.1 Nodes de Heberden (amb artropatia)  
M15.2 Nodes de Bouchard (amb artropatia)  
M15.3 Artrosi múltiple secundària  

poliartrosi posttraumàtica 

M15.4 Artrosi (osteoartrosi) erosiva  
M15.8 Altres poliartrosis  
M15.9 Poliartrosi no especificada  

osteoartritis generalitzada NE 

  M16    Coxartrosi [artrosi del maluc] 
M16.0 Coxartrosi primària bilateral  
M16.1 Altres coxartrosis primàries  

coxartrosi primària: 
• unilateral 
• NE 

M16.2 Coxartrosi bilateral derivada de displàsia  
M16.3 Altres coxartrosis displàstiques  

coxartrosi displàstica: 
• unilateral 
• NE 

M16.4 Coxartrosi posttraumàtica bilateral  
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M16.5 Altres coxartrosis posttraumàtiques  
coxartrosi posttraumàtica: 
• unilateral 
• NE 

M16.6 Altres coxartrosis secundàries bilaterals  
M16.7 Altres coxartrosis secundàries  

coxartrosi secundària: 
• unilateral 
• NE 

M16.9 Coxartrosi no especificada  

  M17    Gonartrosi [artrosi del genoll] 
M17.0 Gonartrosi primària bilateral  
M17.1 Altres gonartrosis primàries  

gonartrosi primària: 
• unilateral 
• NE 

M17.2 Gonartrosi posttraumàtica bilateral  
M17.3 Altres gonartrosis posttraumàtiques  

gonartrosi posttraumàtica: 
• unilateral 
• NE 

M17.4 Altres gonartrosis secundàries bilaterals  
M17.5 Altres gonartrosis secundàries  

gonartrosi secundària: 
• unilateral 
• NE 

M17.9 Gonartrosi no especificada  

  M18    Artrosi d'articulació carpometacarpiana del polze  
M18.0 Artrosi primària bilateral d'articulacions ca rpometacarpianes 

dels polzes  
M18.1 Altres artrosis primàries d'articulació carpo metacarpiana del 

polze  
artrosi primària d'articulació carpometacarpiana del polze: 
• unilateral 
• NE 

M18.2 Artrosi posttraumàtica bilateral d'articulaci ons 
carpometacarpianes dels polzes  
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M18.3 Altres artrosis posttraumàtiques d'articulaci ó 
carpometacarpiana del polze  
artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze: 
• unilateral 
• NE 

M18.4 Altres artrosis secundàries bilaterals d'arti culacions 
carpometacarpianes dels polzes  

M18.5 Altres artrosis secundàries d'articulació car pometacarpiana 
del polze  
artrosi secundària d'articulació carpometacarpiana del polze: 
• unilateral 
• NE 

M18.9 Artrosi no especificada d'articulació carpome tacarpiana del 
polze  

  M19    Altres artrosis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: artrosi de columna vertebral (M47.–) 
hàl·lux rígid (M20.2) 
poliartrosi (M15.–) 

M19.0 Artrosi primària d’altres articulacions  
artrosi primària NE 

M19.1 Artrosi posttraumàtica d'altres articulacions  
artrosi posttraumàtica NE 

M19.2 Altres artrosis secundàries  
artrosi secundària NE 

M19.8 Altres artrosis especificades  
M19.9 Artrosi no especificada  
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Altres trastorns d'articulacions 
(M20-M25) 

Exclou: articulacions de la columna vertebral (M40-M54) 

  M20    Deformitats adquirides dels dits de la mà i el pe u 
Exclou: absència adquirida de dits de la mà i dits del peu 

(Z89.–) 
absència congènita de dits de la mà i dits del peu 

(Q71.3, Q72.3) 
deformitats congènites i malformacions congènites de 

dits de la mà i dits del peu (Q66.–, Q68-Q70, Q74.–) 

M20.0 Deformitat del -s dit -s de la mà  
deformitats de trau i coll de cigne 

Exclou: acropàquia (R68.3) 
dit de ressort (M65.3) 
fibromatosi de la fàscia palmar [Dupuytren] (M72.0) 

M20.1 Hàl·lux valg (adquirit)  
galindó 

M20.2 Hàl·lux rígid  
M20.3 Altres deformitats d'hàl·lux (adquirides)  

hàl·lux var 

M20.4 Altres dits de martell del peu (adquirits)  
M20.5 Altres deformitats de dit -s del peu (adquiri des)  
M20.6 Deformitat adquirida de dit -s del peu no esp ecificada  

  M21    Altres deformitats adquirides de les extremitats 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: abscència adquirida d'extremitat (Z89.–) 
abscència congènita d'extremitats (Q71-Q73) 
coxa plana (M91.2) 
deformitats adquirides de dits de la mà o dits del peu 

(M20.–) 
deformitats congènites i malformacions congènites 

d'extremitats (Q65-Q66, Q68-Q74) 

M21.0 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc  
Exclou: metatars valg (Q66.6) 

talipes calcaneovalg (Q66.4) 
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M21.1 Deformitat vara no classificada a cap altre l loc  
Exclou: metatars var (Q66.2) 

tíbia vara (M92.5) 

M21.2 Deformitat de flexió  
M21.3 Canell o peu caiguts (adquirits)  
M21.4 Peu pla (adquirit)  

Exclou: peu pla congènit (Q66.5) 

M21.5 Mà d'urpa, mà de pinya, peu d'urpa i peu de p inya adquirits  
Exclou: peu de pinya no especificat com a adquirit (Q66.8) 

M21.6 Altres deformitats adquirides del turmell i e l peu  
Exclou: deformitats del dit del peu (adquirides) (M20.1-M20.6) 

M21.7 Llargada desigual de les extremitats (adquiri da) 
M21.8 Altres deformitats adquirides especificades d e les 

extremitats  
M21.9 Deformitat adquirida no especificada d’una ex tremitat  

  M22    Trastorns de la ròtula 
Exclou: luxació de ròtula (S83.0) 

M22.0 Luxació recidivant de ròtula  
M22.1 Subluxació recidivant de ròtula  
M22.2 Trastorns patel·lofemorals  
M22.3 Altres desarranjaments de ròtula  
M22.4 Condromalàcia de la ròtula  
M22.8 Altres trastorns de la ròtula  
M22.9 Trastorn de la ròtula no especificat  
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  M23    Desarranjament intern del genoll 
Empreu la següent subclassificació suplementària de forma 
opcional per a indicar la localització de l'afectació amb les 
subcategories de M23.–; vegeu també la nota al començament 
d'aquest capítol. 

0 Localitzacions múltiples 

1 Lligament encreuat anterior o banya anterior del menisc 
intern 

2 Lligament encreuat posterior o banya posterior del menisc 
intern 

3 Lligament lateral intern o altres parts del menisc intern i parts 
del menisc intern no especificades 

4 Lligament lateral extern o banya anterior del menisc extern 

5 Banya posterior del menisc extern 

6 Altres parts del menisc extern i parts del menisc extern no 
especificades 

7 Lligament capsular 

9 Lligament no especificat o part del menisc no especificada 

Exclou: anquilosi (M24.6) 
deformitat del genoll (M21.–) 
lesió actual –v. lesió del genoll i la cama (S80-S89) 
luxació o subluxació recidivants (M24.4) 
• ròtula (M22.0-M22.1) 
osteocondritis dissecant (M93.2) 
trastorns de la ròtula (M22.–) 

M23.0 Menisc quístic  
M23.1 Menisc discoide (congènit)  
M23.2 Desarranjament del menisc per esquinçament o lesió antics  

esquinçament antic en nansa de galleda 

M23.3 Altres desarranjaments de menisc 
menisc degenerat 
menisc retingut 
menisc separat  
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M23.4 Cos lliure articular en el genoll  
M23.5 Inestabilitat crònica del genoll  
M23.6 Altres disrupcions espontànies de lligament - s del genoll  
M23.8 Altres desarranjaments interns del genoll  

genoll de ressort 
laxitud del lligament del genoll 

M23.9 Desarranjament intern del genoll no especific at 

  M24    Altres desarranjaments articulars especificats 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: ganglió (M67.4) 
genoll de ressort (M23.8) 
lesió actual –v. lesió d'articulació segons regió 

corporal 
trastorns de l'articulació temporomandibular (K07.6) 

M24.0 Cos lliure articular  
Exclou: cos lliure articular en el genoll (M23.4) 

M24.1 Altres trastorns del cartílag articular  
Exclou: calcificació metastàtica (E83.5) 

condrocalcinosi (M11.1-M11.2) 
desarranjament intern del genoll (M23.–) 
ocrònosi (E70.2) 

M24.2 Trastorn de lligament  
inestabilitat secundària a lesió antiga de lligament 
laxitud lligamentosa NE 

Exclou: genoll (M23.5-M23.8) 
laxitud lligamentosa hereditària (M35.7) 

M24.3 Luxació i subluxació articulars patològiques no classificades 
a cap altre lloc  
Exclou: luxació o desplaçament articulars: 

• congènits –v. malformacions i deformitats congènites 
del sistema musculoesquelètic (Q65-Q79) 

• lesió actual –v. lesió d'articulacions i lligaments 
segons regió corporal 

• recidivants (M24.4) 

M24.4 Luxació i subluxació recidivants articulars  
Exclou: ròtula (M22.0-M22.1) 

subluxació vertebral (M43.3-M43.5) 
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M24.5 Contractura articular  
Exclou: contractura de Dupuytren (M72.0) 

contractura tendinosa (beina) sense contractura 
articular (M67.1) 

deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21) 

M24.6 Anquilosi articular  
Exclou: columna vertebral (M43.2) 

rigidesa articular sense anquilosi (M25.6) 

M24.7 Protrusió acetabular  
M24.8 Altres desarranjaments articulars especificat s no classificats 

a cap altre lloc  
sinovitis aguda transitòria del maluc 

Exclou: els que impliquen síndrome de fricció de la banda 
iliotibial (M76.3) 

M24.9 Desarranjament articular no especificat  

  M25    Altres trastorns articulars no classificats a cap  altre lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: anomalia de la marxa i la mobilitat (R26.–) 
calcificació de: 
• bossa sinovial (M71.4) 
• espatlla (articulació) (M75.3) 
• tendó (M65.2) 
deformitats classificades a M20-M21 
dificultat per a caminar (R26.2) 

M25.0 Hemartrosi  
Exclou: lesió actual –v. lesió d'articulació segons regió 

corporal 

M25.1 Fístula articular  
M25.2 Mobilitat articular paradoxal  
M25.3 Altres tipus d'inestabilitat articular  

Exclou: inestabilitat articular secundària a: 
• extracció de pròtesi articular (M96.8) 
• lesió antiga de lligament (M24.2) 

M25.4 Embassament articular  
Exclou: hidrartrosi de pian (A66.6) 

M25.5 Dolor articular  
M25.6 Rigidesa articular no classificada a cap altr e lloc  
M25.7 Osteòfit  
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M25.8 Altres trastorns articulars especificats  
M25.9 Trastorn articular no especificat  

Trastorns del teixit connectiu sistèmic 
(M30-M36) 

Inclou: malaltia (vascular) del col·lagen: 
• sistèmica 
• NE 
malaltia autoimmunitària: 
• sistèmica 
• NE 

Exclou: malaltia autoimmunitària, òrgan únic o tipus cel·lular únic 
(codifiqueu a la categoria de l'afecció corresponent) 

  M30    Poliarteritis nodosa i afeccions relacionades 
M30.0 Poliarteritis nodosa  
M30.1 Poliarteritis amb afectació pulmonar [Churg-S trauss]  

angiïtis granulomatosa al·lèrgica 

M30.2 Poliarteritis juvenil  
M30.3 Síndrome limfadenopàtica mucocutània [Kawasak i]  
M30.8 Altres afeccions relacionades amb la poliarte ritis nodosa  

síndrome poliangiítica d'encavalcament 

  M31    Altres vasculopaties necrosants 
M31.0 Angiïtis per hipersensibilitat  

síndrome de Goodpasture 

M31.1 Microangiopatia trombòtica  
púrpura trombocitopènica trombòtica 

M31.2 Granuloma letal de la línia mediana  
M31.3 Granulomatosi de Wegener  

granulomatosi respiratòria necrosant 

M31.4 Síndrome de l'arc de l'aorta [Takayasu]  
M31.5 Arteritis de cèl·lules gegants amb polimiàlgi a reumàtica  
M31.6 Altres arteritis de cèl·lules gegants  
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M31.7 Poliangiïtis microscòpica  
poliarteritis microscòpica 

Exclou: poliarteritis nodosa (M30.0) 

M31.8 Altres vasculopaties necrosants especificades  
vasculitis hipocomplementèmica 

M31.9 Vasculopatia necrosant no especificada  

  M32    Lupus eritematós sistèmic 
Exclou: lupus eritematós (discoide) (NE) (L93.0) 

M32.0 Lupus eritematós sistèmic induït per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M32.1† Lupus eritematós sistèmic amb afectació d'òrgan o s istema  
lupus eritematós sistèmic amb: 
• afectació pulmonar (J99.1*) 
• afectació renal (N08.5*, N16.4*) 
malaltia de Libman-Sacks (I39.–*) 
pericarditis en lupus (I32.8*) 

M32.8 Altres formes de lupus eritematós sistèmic  
M32.9 Lupus eritematós sistèmic no especificat  

  M33    Dermatopolimiositis 
M33.0 Dermatomiositis juvenil  
M33.1 Altres dermatomiositis  
M33.2 Polimiositis  
M33.9 Dermatopolimiositis no especificada  

  M34    Esclerosi sistèmica 
Inclou: esclerodèrmia 

Exclou: esclerodèrmia: 
• circumscrita (L94.0) 
• neonatal (P83.8) 

M34.0 Esclerosi sistèmica progressiva  
M34.1 Síndrome de CREST  

combinació de calcinosi, fenomen de Raynaud, disfunció 
esofàgica, esclerodactília i telangièctasi 
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M34.2 Esclerosi sistèmica induïda per fàrmacs i sub stàncies 
químiques  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar la causa. 

M34.8 Altres formes d'esclerosi sistèmica  
esclerosi sistèmica amb: 
• afectació pulmonar† (J99.1*) 
• miopatia† (G73.7*) 

M34.9 Esclerosi sistèmica no especificada  

  M35    Altres afectacions sistèmiques del teixit connect iu 
Exclou: col·lagenosi reactiva perforant (L87.1) 

M35.0 Síndrome seca [Sjögren]  
síndrome de Sjögren amb: 
• afectació pulmonar† (J99.1*) 
• miopatia† (G73.7*) 
• queratoconjuntivitis† (H19.3*) 
• trastorns tubulointersticials renals† (N16.4*) 

M35.1 Altres síndromes d'encavalcament  
malaltia mixta del teixit connectiu 

Exclou: síndrome poliangiítica d'encavalcament (M30.8) 

M35.2 Malaltia de Behçet  
M35.3 Polimiàlgia reumàtica  

Exclou: polimiàlgia reumàtica amb arteritis de cèl·lules gegants 
(M31.5) 

M35.4 Fasciïtis difusa (eosinofílica)  
M35.5 Fibrosclerosi multifocal  
M35.6 Panniculitis recidivant [Weber-Christian]  

Exclou: panniculitis: 
• lupus (L93.2) 
• NE (M79.3) 

M35.7 Síndrome d'hipermotilitat  
laxitud articular 
laxitud lligamentosa hereditària 
Exclou: laxitud lligamentosa NE (M24.2) 

síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6) 

M35.8 Altres afectacions sistèmiques del teixit con nectiu 
especificades  
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M35.9 Afectació sistèmica del teixit connectiu no e specificada  
malaltia (vascular) del col·lagen NE 
malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE 

 M36∗∗∗∗   Trastorns del teixit connectiu sistèmic en malalt ies 
classificades en un altre lloc 
Exclou: artropaties en malalties classificades en un altre lloc 

(M14.–*) 

M36.0∗∗∗∗ Dermatomiositis (dermatopolimiositis) en malaltia 
neoplàstica (C00-D48†)  

M36.1∗∗∗∗ Artropatia en malaltia neoplàstica (C00-D48†)  
artropatia en: 
• histiocitosi maligna (C96.1†) 
• leucèmia (C91-C95†) 
• mieloma múltiple (C90.0†) 

M36.2∗∗∗∗ Artropatia hemofílica (D66-D68†)  
M36.3∗∗∗∗ Artropatia en altres trastorns sanguinis (D50-D76†)  

Exclou: artropatia en púrpura de Henoch(-Schönlein) (M36.4*) 

M36.4∗∗∗∗ Artropatia en reaccions d'hipersensibilitat classif icades en 
un altre lloc  
artropatia en púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0†) 

M36.8∗∗∗∗ Trastorns del teixit connectiu sistèmic en altres m alalties 
classificades en un altre lloc  
trastorns del teixit connectiu sistèmic en: 
• hipogammaglobulinèmia (D80.–†) 
• ocrònosi (E70.2†) 
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Dorsopaties 
(M40-M54) 

Empreu la següent subclassificació suplementària de forma opcional per a 
indicar la localització de l'afecció amb les categories corresponents en el bloc 
de dorsopaties, excepte les categories M50 i M51; vegeu també la nota al 
començament d'aquest capítol. 

0 localitzacions múltiples de la columna vertebral 

1 regió occipitoatlantoaxial 

2 regió cervical 

3 regió cervicodorsal 

4 regió dorsal 

5 regió dorsolumbar 

6 regió lumbar 

7 regió lumbosacra 

8 regió sacra i sacrococcigeal 

9 localització no especificada 

Dorsopaties deformants 
(M40-M43) 

  M40    Cifosi i lordosi 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Exclou: cifoscoliosi (M41.–) 
cifosi i lordosi: 
• congènites (Q76.4) 
• posteriors a un procediment (M96.–) 

M40.0 Cifosi postural  
Exclou: osteocondrosi de la columna vertebral (M42.–) 

M40.1 Altres cifosis secundàries  
M40.2 Altres cifosis i cifosis no especificades  
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M40.3 Lordosi lumbar posterior a una intervenció qu irúrgica  
M40.4 Altres lordosis  

lordosi: 
• adquirida 
• postural 

M40.5 Lordosi no especificada  

  M41    Escoliosi 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Inclou: cifoscoliosi 

Exclou: cardiopatia cifoscoliòtica (I27.1) 
escoliosi congènita: 
• causada per malformació òssia (Q76.3) 
• postural (Q67.5) 
• NE (Q67.5) 
posterior a un procediment (M96.–) 

M41.0 Escoliosi idiopàtica infantil  
M41.1 Escoliosi idiopàtica juvenil  

escoliosi de l'adolescent 

M41.2 Altres escoliosis idiopàtiques  
M41.3 Escoliosi toracogènica  
M41.4 Escoliosi neuromuscular  

escoliosi secundària a paràlisi cerebral, atàxia de Friedreich, 
poliomielitis i altres trastorns mioneurals 

M41.5 Altres escoliosis secundàries  
M41.8 Altres formes d'escoliosi  
M41.9 Escoliosi no especificada  

  M42    Osteocondrosi de la columna vertebral 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Exclou: cifosi postural (M40.0) 

M42.0 Osteocondrosi juvenil de la columna vertebral  
malaltia de Calvé 
malaltia de Scheuermann 

Exclou: cifosi postural (M40.0) 

M42.1 Osteocondrosi de la columna vertebral de l’ad ult  
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M42.9 Osteocondrosi de la columna vertebral no espe cificada  

  M43    Altres dorsopaties deformants 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Exclou: curvatura de la columna vertebral en: 
• malaltia de Paget òssia [osteïtis deformant] (M88.–) 
• osteoporosi (M80-M81) 
espina bífida oculta (Q76.0) 
espondilòlisi i espondilolistesi congènites (Q76.2) 
hemivèrtebres (Q76.3-Q76.4) 
lumbarització i sacralització (Q76.4) 
platispondília (Q76.4) 
síndrome de Klippel-Feil (Q76.1) 

M43.0 Espondilòlisi  
M43.1 Espondilolistesi  
M43.2 Altres fusions espinals  

anquilosi d'articulació vertebral 

Exclou: espondilitis anquilosant (M45) 
estat d'artròdesi (Z98.1) 
pseudoartrosi després de fusió o artròdesi (M96.0) 

M43.3 Subluxació atlantoaxial recidivant amb mielop atia  
M43.4 Altres subluxacions atlantoaxials recidivants  
M43.5 Altres subluxacions vertebrals recidivants  

Exclou: lesions biomecàniques NCAL (M99.–) 

M43.6 Torticoli  
Exclou: torticoli: 

• congènit (esternomastoïdal) (Q68.0) 
• espasmòdic (G24.3) 
• lesió actual –v. lesió de columna vertebral segons 

regió corporal 
• per lesió durant el part (P15.2) 
• psicogènic (F45.8) 

M43.8 Altres dorsopaties deformants especificades  
Exclou: cifosi i lordosi (M40.–) 

escoliosi (M41.–) 

M43.9 Dorsopatia deformant no especificada  
curvatura de la columna vertebral NE 



 

624   

Espondilopaties 
(M45-M49) 

  M45    Espondilitis anquilosant 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

artritis reumatoide de la columna vertebral 

Exclou: artropatia en malaltia de Reiter (M02.3) 
espondilitis (anquilosant) juvenil (M08.1) 
malaltia de Behçet (M35.2) 

  M46    Altres espondilopaties inflamatòries 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

M46.0 Entesopatia vertebral  
trastorn de les insercions musculars o lligamentoses de la columna 

vertebral 

M46.1 Sacroiliïtis no classificada a cap altre lloc  
M46.2 Osteomielitis de vèrtebra  
M46.3 Infecció de disc intervertebral (piògena)  

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

M46.4 Discitis no especificada  
M46.5 Altres espondilopaties infeccioses  
M46.8 Altres espondilopaties inflamatòries especifi cades  
M46.9 Espondilopatia inflamatòria no especificada  

  M47    Espondilosi 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Inclou: artrosi o osteoartritis de columna vertebral 
degeneració de facetes articulars 

M47.0† Síndromes de compressió de l'artèria espinal anteri or i 
l'artèria vertebral (G99.2*)  

M47.1 Altres espondilosis amb mielopatia  
compressió espondilítica de la medul·la espinal† (G99.2*) 

Exclou: subluxació vertebral (M43.3-M43.5) 

M47.2 Altres espondilosis amb radiculopatia  
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M47.8 Altres espondilosis  
espondilosi cervical 
espondilosi dorsal 
espondilosi lumbosacra 

sense mielopatia o 
radiculopatia   

 
M47.9 Espondilosi no especificada  

  M48    Altres espondilopaties 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

M48.0 Estenosi raquídia  
estenosi de columna vertebral caudal 

M48.1 Hiperostosi anquilosant [Forestier]  
hiperostosi vertebral idiopàtica difusa 

M48.2 Artrosi interespinosa lumbar  
M48.3 Espondilopatia traumàtica  
M48.4 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega  

fractura de vèrtebra per estrès 

M48.5 Aixafament vertebral no classificat a cap alt re lloc  
aixafament vertebral NE 
vèrtebra cuneïforme NE 

Exclou: aixafament vertebral en osteoporosi (M80.–) 
lesió actual –v. lesió de columna vertebral segons regió 

corporal 

M48.8 Altres espondilopaties especificades  
ossificació del lligament longitudinal posterior 

M48.9 Espondilopatia no especificada  

 M49∗∗∗∗   Espondilopaties en malalties classificades en un altre 
lloc 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Exclou: artropaties psoriàsiques i enteropàtiques (M07.–*, 
M09.–*) 

M49.0∗∗∗∗ Tuberculosi espinal (A18.0†)  
curvatura de Pott 

M49.1∗∗∗∗ Espondilitis brucel·lar (A23.–†)  
M49.2∗∗∗∗ Espondilitis enterobacteriana (A01-A04†)  
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M49.3∗∗∗∗ Espondilopatia en altres malalties infeccioses i pa rasitàries 
classificades en un altre lloc  
Exclou: espondilopatia neuropàtica en tabes dorsal (M49.4*) 

M49.4∗∗∗∗ Espondilopatia neuropàtica  
espondilopatia neuropàtica en: 
• siringomièlia i siringobúlbia (G95.0†) 
• tabes dorsal (A52.1†) 

M49.5∗∗∗∗ Aixafament vertebral en malalties classificades en un altre 
lloc  
fractura metastàtica de vèrtebra (C79.5†) 

M49.8∗∗∗∗ Espondilopatia en altres malalties classificades en  un altre 
lloc  

Altres dorsopaties 
(M50-M54) 

Exclou: lesió actual –v. lesió de columna vertebral segons regió corporal 
 discitis NE (M46.4) 

  M50    Trastorns de disc cervical 
Inclou: trastorns de disc cervical amb cervicàlgia 

trastorns de disc cervicodorsal 

M50.0† Trastorn de disc cervical amb mielopatia (G99.2*)  
M50.1 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia  

Exclou: radiculitis braquial NE (M54.1) 

M50.2 Altres desplaçaments de disc cervical  
M50.3 Altres degeneracions de disc cervical  
M50.8 Altres trastorns de disc cervical  
M50.9 Trastorn de disc cervical no especificat  

  M51    Altres trastorns de disc intervertebral 
Inclou: trastorns de disc dorsal, dorsolumbar i lumbosacre 

M51.0† Trastorns de disc lumbar i d'altres discos interver tebrals amb 
mielopatia (G99.2*)  
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M51.1† Trastorns de disc lumbar i d'altres discos interver tebrals amb 
radiculopatia (G55.1*)  
ciàtica per trastorn de disc intervertebral 

Exclou: radiculitis lumbar NE (M54.1) 

M51.2 Altres desplaçaments de disc intervertebral e specificats  
lumbago per desplaçament de disc intervertebral 

M51.3 Altres degeneracions de disc intervertebral e specificades  
M51.4 Nodes de Schmorl  
M51.8 Altres trastorns de disc intervertebral espec ificats  
M51.9 Trastorn de disc intervertebral no especifica t 

  M53    Altres dorsopaties no classificades a cap altre l loc 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

M53.0 Síndrome craniocervical  
síndrome simpàtica cervical posterior 

M53.1 Síndrome cervicobraquial  
Exclou: síndrome de l'obertura toràcica superior (G54.0) 

trastorn de disc cervical (M50.–) 

M53.2 Inestabilitats vertebrals  
M53.3 Trastorns sacrococcigeals no classificats a c ap altre lloc  

coccigodínia 

M53.8 Altres dorsopaties especificades  
M53.9 Dorsopatia no especificada  

  M54    Dorsàlgia 
[Vegeu el codi de localització abans del codi M40.] 

Exclou: dorsàlgia psicogènica (F45.4) 

M54.0 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena  
Exclou: panniculitis: 

• lupus (L93.2) 
• recidivant [Weber-Christian] (M35.6) 
• NE (M79.3) 
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M54.1 Radiculopatia  
neuritis o radiculitis: 
• braquial NE 
• dorsal NE 
• lumbar NE 
• lumbosacra NE 
radiculitis NE 

Exclou: neuràlgia i neuritis NE (M79.2) 
radiculopatia amb: 
• espondilosi (M47.2) 
• trastorn de disc cervical (M50.1) 
• trastorn de disc lumbar i d'altres discos 

intervertebrals (M51.1) 
 

M54.2 Cervicàlgia  
Exclou: cervicàlgia causada per trastorn de disc intervetrebral 

cervical (M50.–) 

M54.3 Ciàtica  
Exclou: ciàtica: 

• amb lumbago (M54.4) 
• per trastorn de disc intervertebral (M51.1) 
lesió del nervi ciàtic (G57.0) 

M54.4 Lumbago amb ciàtica  
Exclou: lumbago amb ciàtica per trastorn de disc intervertebral 

(M51.1) 

M54.5 Lumbàlgia  
distensió lumbar 
dolor lumbar 
lumbago NE 

Exclou: lumbago: 
• amb ciàtica (M54.4) 
• per desplaçament de disc intervetrebral (M51.2) 

M54.6 Dolor de la columna dorsal  
Exclou: dolor causat per trastorn de disc intervertebral (M51.–) 

M54.8 Altres dorsàlgies  
M54.9 Dorsàlgia no especificada  

dolor d'esquena NE 
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Trastorns dels teixits tous 
(M60-M79) 

Trastorns dels músculs 
(M60-M63) 

Exclou: dermatopolimiositis (M33.–) 
distròfies musculars i miopaties (G71-G72) 
miopatia en: 
• amiloïdosi (E85.–) 
• artritis reumatoide (M05.3) 
• esclerodèrmia (M34.–) 
• lupus eritematós sistèmic (M32.–) 
• poliarteritis nodosa (M30.0) 
• síndrome de Sjögren (M35.0) 

  M60    Miositis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M60.0 Miositis infecciosa  
piomiositis tropial 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

M60.1 Miositis intersticial  
M60.2 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no  classificat a 

cap altre lloc  
Exclou: granuloma de cos estrany de la pell i el teixit subcutani 

(L92.3) 

M60.8 Altres miositis  
M60.9 Miositis no especificada  

  M61    Calcificació i ossificació de múscul 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M61.0 Miositis ossificant traumàtica  
M61.1 Miositis ossificant progressiva  

fibrodisplàsia ossificant progressiva 

M61.2 Calcificació i ossificació de múscul paralíti ques  
miositis ossificant associada a quadriplegia o paraplegia 
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M61.3 Calcificació i ossificació de músculs associa des a cremades  
miositis ossificant associada a cremades 

M61.4 Altres calcificacions de múscul  
Exclou: tendinitis calcificant (M65.2) 

• de l'espatlla (M75.3) 

M61.5 Altres ossificacions de múscul  
M61.9 Calcificació i ossificació de múscul no espec ificades  

  M62    Altres trastorns dels músculs 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: miàlgia (M79.1) 
miopatia: 
• alcohòlica (G72.1) 
• induïda per fàrmacs (G72.0) 
rampa i espasme (R25.2) 
síndrome de la persona rígida (G25.8) 

M62.0 Diàstasi muscular  
M62.1 Altres ruptures musculars (no traumàtiques)  

Exclou: ruptura muscular traumàtica –v. lesió muscular segons 
regió corporal 

ruptura tendinosa (M66.–) 

M62.2 Infart isquèmic muscular  
síndrome compartimental no traumàtica 

Exclou: contractura isquèmica de Volkmann (T79.6) 
isquèmia traumàtica muscular (T79.6) 
síndrome compartimental traumàtica (T79.6) 

M62.3 Síndrome d’immobilitat (paraplègica)  
M62.4 Contractura muscular  

Exclou: contractura articular (M24.5) 

M62.5 Desgast i atròfia musculars no classificats a  cap altre lloc  
atròfia per inactivitat NCAL 

M62.6 Distensió muscular  
Exclou: lesió actual –v. lesió muscular segons regió corporal 

M62.8 Altres trastorns musculars especificats  
hèrnia muscular (beina) 

M62.9 Trastorn muscular no especificat  
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 M63∗∗∗∗   Trastorns dels músculs en malalties classificades  en 
un altre lloc 
Exclou: miopatia en: 

• malalties endocrines (G73.5*) 
• malalties metabòliques (G73.6*) 

M63.0∗∗∗∗ Miositis en malalties bacterianes classificades en un altre 
lloc  
miositis en: 
• lepra [malaltia de Hansen] (A30.–†) 
• sífilis (A51.4†, A52.7†) 

M63.1∗∗∗∗ Miositis en infeccions protozoàries i parasitàries 
classificades en un altre lloc  
miositis en: 
• cisticercosi (B69.8†) 
• esquistosomosi [bilharziosi] (B65.–†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 
• triquinosi (B75†) 

M63.2∗∗∗∗ Miositis en altres malalties infeccioses classifica des en un 
altre lloc  
miositis en micosi (B35-B49†) 

M63.3∗∗∗∗ Miositis en sarcoïdosi (D86.8†)  
M63.8∗∗∗∗ Altres trastorns musculars en malalties classificad es en un 

altre lloc  

Trastorns de la membrana sinovial i els tendons 
(M65-M68) 

  M65    Sinovitis i tenosinovitis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: lesió actual –v. lesió de lligament o tendó segons regió 
corporal 

sinovitis crepitant crònica de la mà i el canell (M70.0) 
trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús 

excessiu i la pressió (M70.–) 

M65.0 Abscés de beina tendinosa  
Empreu un codi addicional (B95-B96), si voleu, per a identificar 
l'agent bacterià. 
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M65.1 Altres sinovitis (tenosinovitis) infeccioses  
M65.2 Tendinitis calcificant  

Exclou: de l'espatlla (M75.3) 
tendinitis especificada (M75-M77) 

M65.3 Dit de ressort  
malaltia tendinosa nodular 

M65.4 Tenosinovitis de l'estiloide radial [De Querv ain]  
M65.8 Altres sinovitis i tenosinovitis  
M65.9 Sinovitis i tenosinovitis no especificades  

  M66    Ruptura espontània de membrana sinovial i tendó 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Inclou: ruptura que es produeix en aplicar una força normal a 
teixits que se suposa que tenen una resistència 
inferior a la normal 

Exclou: ruptura que es produeix en aplicar una força anòmala a 
un teixit normal –v. lesió de tendó segons regió 
corporal 

síndrome del manegot dels rotatoris (M75.1) 

M66.0 Ruptura de quist popliti  
M66.1 Ruptura sinovial  

ruptura de quist sinovial 

Exclou: ruptura de quist popliti (M66.0) 

M66.2 Ruptura espontània de tendons extensors  
M66.3 Ruptura espontània de tendons flexors  
M66.4 Ruptura espontània d'altres tendons  
M66.5 Ruptura espontània de tendó no especificat  

ruptura no traumàtica en unió musculotendinosa 

  M67    Altres trastorns de la membrana sinovial i els te ndons 
Exclou: fibromatosi de la fàscia palmar [Dupuytren] (M72.0) 

tendinitis NE (M77.9) 
xantomatosi localitzada als tendons (E78.2) 

M67.0 Tendó d’Aquil·les curt (adquirit)  
M67.1 Altres contractures tendinoses (beina)  

Exclou: amb contractura articular (M24.5) 
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M67.2 Hipertròfia sinovial no classificada a cap al tre lloc  
Exclou: sinovitis vil·lonodular (pigmentada) (M12.2) 

M67.3 Sinovitis transitòria  
epifisitis transitòria aguda 

Exclou: reumatisme palindròmic (M12.3) 

M67.4 Ganglió  
ganglió d'articulació o tendó (beina) 

Exclou: gangli en pian (A66.6) 
quist de: 
• bossa sinovial 
• membrana sinovial (M71.2-M71.3)  

M67.8 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els 
tendons  

M67.9 Trastorn no especificat de la membrana sinovi al i els tendons  

 M68∗∗∗∗   Trastorns la membrana sinovial i els tendons en 
malalties classificades en un altre lloc 

M68.0∗∗∗∗ Sinovitis i tenosinovitis en malalties bacterianes 
classificades en un altre lloc  
sinovitis i tenosinovitis en: 
• blennorràgia [gonorrea] (A54.4†) 
• sífilis (A52.7†) 
• tuberculosi (A18.0†) 

M68.8∗∗∗∗ Altres trastorns de la membrana sinovial i els tend ons en 
malalties classificades en un altre lloc  
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Altres trastorns dels teixits tous 
(M70-M79) 

  M70    Trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús,  l'ús 
excessiu i la pressió 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Inclou: trastorns dels teixits tous d'origen professional 

Exclou: bursitis (de): 
• espatlla (M75.5) 
• NE (M71.9) 
entesitis (M76-M77) 

M70.0 Sinovitis crepitant crònica de la mà i el can ell  
M70.1 Bursitis de la mà  
M70.2 Bursitis olecraniana  
M70.3 Altres bursitis del colze  
M70.4 Bursitis prerotular  
M70.5 Altres bursitis del genoll  
M70.6 Bursitis trocanteriana  

tendinitis trocanteriana 

M70.7 Altres bursitis del maluc  
bursitis isquiàtica 

M70.8 Altres trastorns dels teixits tous relacionat s amb l'ús, l'ús 
excessiu i la pressió  

M70.9 Trastorn no especificat dels teixits tous rel acionat amb l'ús, 
l'ús excessiu i la pressió  

  M71    Altres bursopaties 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: bursitis relacionada amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió 
(M70.–) 

entesitis (M76-M77) 
galindó (M20.1) 

M71.0 Abscés de bossa sinovial  
M71.1 Altres bursitis infeccioses  
M71.2 Quist sinovial de la fossa poplítia [Baker]  

Exclou: amb ruptura (M66.0) 
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M71.3 Altres quists de les bosses sinovials  
quist sinovial NE 

Exclou: quist sinovial amb ruptura (M66.1) 

M71.4 Dipòsit de calci a les bosses sinovials  
Exclou: de l'espatlla (M75.3) 

M71.5 Altres bursitis no classificades a cap altre lloc  
Exclou: bursitis (de): 

• espatlla (M75.5) 
• lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda] 

(M76.4) 
• NE (M71.9) 

M71.8 Altres bursopaties especificades  
M71.9 Bursopatia no especificada  

bursitis NE 

  M72    Trastorns fibroblàstics 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: fibromatosi retroperitoneal (D48.3) 

M72.0 Fibromatosi de la fàscia palmar [Dupuytren]  
M72.1 Coixinets dels artells  
M72.2 Fibromatosi de la fàscia plantar  

fasciïtis plantar 

M72.4 Fibromatosi pseudosarcomatosa  
fasciïtis nodular 

M72.6 Fasciïtis necrosant  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar l'agent 
infecciós. 

M72.8 Altres trastorns fibroblàstics  
abscés de fàscia 

Exclou: fasciïtis: 
• difusa (eosinofílica) (M35.4) 
• necrosant (M72.6) 
• nodular (M72.4) 
• perirenal: 

• NE (N13.5) 
• amb infecció (N13.6) 

• plantar (M72.2) 
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M72.9 Trastorn fibroblàstic no especificat  
fasciïtis NE 
fibromatosi NE 

 M73∗∗∗∗   Trastorns dels teixits tous en malalties classifi cades en 
un altre lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M73.0∗∗∗∗ Bursitis gonocòccica (A54.4†)  
M73.1∗∗∗∗ Bursitis sifilítica (A52.7†)  
M73.8∗∗∗∗ Altres trastorns dels teixits tous en malalties cla ssificades en 

un altre lloc  

  M75    Lesions d'espatlla 
Exclou: síndrome d'espatlla-mà (M89.0) 

M75.0 Capsulitis adhesiva de l’espatlla  
espatlla glaçada 
periartritis de l’espatlla 

M75.1 Síndrome del manegot dels rotatoris  
esquinçament o ruptura del supraespinós o del manegot dels 

rotatoris (complet -a) (incomplet -a), no especificat -ada com a 
traumàtic -a 

síndrome supraespinosa 

M75.2 Tendinitis bicipital  
M75.3 Tendinitis calcificant de l'espatlla  

bossa sinovial de l'espatlla calcificada 

M75.4 Síndrome de pinçament subacromial de l'espatl la 
M75.5 Bursitis de l'espatlla  
M75.8 Altres lesions d'espatlla  
M75.9 Lesió d'espatlla no especificada  
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  M76    Entesitis de l'extremitat inferior, excloent el p eu 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Nota: Els termes específics «bursitis», «capsulitis» i 
«tendinitis» tendeixen a emprar-se de forma 
indiscriminada per a diversos trastorns de les 
insercions musculars o lligamentoses perifèriques; la 
majoria d'aquestes afeccions s'han englobat sota la 
denominació «entesitis», que és el nom genèric que 
reben les lesions d'aquestes localitzacions. 

Exclou: bursitis per ús, ús excessiu i pressió (M70.–) 

M76.0 Tendinitis glútia  
M76.1 Tendinitis del psoes  
M76.2 Esperó de la cresta ilíaca  
M76.3 Síndrome de fricció de la banda iliotibial  
M76.4 Bursitis del lligament lateral intern del gen oll [Pellegrini-

Stieda]  
M76.5 Tendinitis rotular  
M76.6 Tendinitis aquil·liana  

bursitis aquil·liana 

M76.7 Tendinitis peroneal  
M76.8 Altres entesitis de l'extremitat inferior, ex cloent el peu  

síndrome del compartiment tibial anterior 
tendinitis tibial posterior 

M76.9 Entesitis d’extremitat inferior no especifica da 

  M77    Altres entesitis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: bursitis: 
• per ús, ús excessiu i pressió (M70.–) 
• NE (M71.9) 
entesopatia vertebral (M46.0) 
osteòfit (M25.7) 

M77.0 Epicondilitis medial  
M77.1 Epicondilitis externa  

colze de tennis 

M77.2 Periartritis del canell  
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M77.3 Esperó del calcani  
M77.4 Metatarsàlgia  

Exclou: metatarsàlgia de Morton (G57.6) 

M77.5 Altres entesitis del peu  
M77.8 Altres entesitis no classificades a cap altre  lloc  
M77.9 Entesitis no especificada  

capsulitis NE 
esperó ossi NE 
periartritis NE 
tendinitis NE 

  M79    Altres trastorns dels teixits tous no classificat s a cap 
altre lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: dolor dels teixits tous psicogènic (F45.4) 

M79.0 Reumatisme no especificat  
Exclou: fibromiàlgia (M79.7) 

reumatisme palindròmic (M12.3) 

M79.1 Miàlgia  
Exclou: miositis (M60.–) 

M79.2 Neuràlgia i neuritis no especificades  
Exclou: ciàtica (M54.3-M54.4) 

mononeuropaties (G56-G58) 
radiculitis: 
• braquial NE 
• lumbosacra NE 
• NE 

(M54.1)   
 
M79.3 Panniculitis no especificada  

Exclou: panniculitis: 
• coll i esquena (M54.0) 
• lupus (L93.2) 
• recidivant [Weber-Christian] (M35.6) 

M79.4 Hipertròfia del coixinet adipós (subrotular)  
M79.5 Cos estrany residual en els teixits tous  

Exclou: granuloma de cos estrany de: 
• pell i teixit subcutani (L92.3) 
• teixits tous (M60.2) 

M79.6 Dolor de les extremitats  
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M79.7 Fibromiàlgia  
fibromiositis 
fibrositis 
miofibrositis 

M79.8 Altres trastorns dels teixits tous especifica ts  
M79.9 Trastorn dels teixits tous no especificat  

Osteopaties i condropaties 
(M80-M94) 

Trastorns de la densitat i l'estructura òssies 
(M80−M85) 

  M80    Osteoporosi amb fractura patològica 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Inclou: aixafament vertebral i vèrtebra cuneïforme per 
osteoporosi 

Exclou: aixafament vertebral NE (M48.5) 
fractura patològica NE (M84.4) 
vèrtebra cuneïforme NE (M48.5) 

M80.0 Osteoporosi postmenopàusica amb fractura pato lògica  
M80.1 Osteoporosi postooforectomia amb fractura pat ològica  
M80.2 Osteoporosi per inactivitat amb fractura pato lògica  
M80.3 Osteoporosi per malabsorció postoperatòria am b fractura 

patològica  
M80.4 Osteoporosi induïda per fàrmacs amb fractura patològica  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M80.5 Osteoporosi idiopàtica amb fractura patològic a 
M80.8 Altres osteoporosis amb fractura patològica  
M80.9 Osteoporosi no especificada amb fractura pato lògica  
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  M81    Osteoporosi sense fractura patològica 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: osteoporosi amb fractura patològica (M80.–) 

M81.0 Osteoporosi postmenopàusica  
M81.1 Osteoporosi postooforectomia  
M81.2 Osteoporosi per inactivitat  

Exclou: atròfia de Sudeck (M89.0) 

M81.3 Osteoporosi per malabsorció postoperatòria  
M81.4 Osteoporosi induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M81.5 Osteoporosi idiopàtica  
M81.6 Osteoporosi localitzada [Lequesne]  

Exclou: atròfia de Sudeck (M89.0) 

M81.8 Altres osteoporosis  
osteoporosi senil 

M81.9 Osteoporosi no especificada  

 M82∗∗∗∗   Osteoporosi en malalties classificades en un altr e lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M82.0∗∗∗∗ Osteoporosi en mielomatosi múltiple (C90.0†)  
M82.1∗∗∗∗ Osteoporosi en trastorns endocrins (E00-E34†)  
M82.8∗∗∗∗ Osteoporosi en altres malalties classificades en un  altre lloc  

  M83    Osteomalàcia de l'adult 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: osteodistròfia renal (N25.0) 
osteomalàcia: 
• infantil i juvenil (E55.0) 
• resistent a la vitamina D (E83.3) 
raquitisme (actiu) (E55.0) 
• resistent a la vitamina D (E83.3) 
• seqüeles (E64.3) 

M83.0 Osteomalàcia puerperal  
M83.1 Osteomalàcia senil  
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M83.2 Osteomalàcia de l'adult per malabsorció  
osteomalàcia en adults per malabsorció postoperatòria 

M83.3 Osteomalàcia de l'adult per malnutrició  
M83.4 Malaltia òssia per alumini  
M83.5 Altres osteomalàcies induïdes per fàrmacs en adults  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M83.8 Altres osteomalàcies de l'adult  
M83.9 Osteomalàcia de l'adult no especificada  

  M84    Trastorns de la continuïtat de l'os 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M84.0 Consolidació defectuosa de fractura  
M84.1 No-consolidació de fractura [pseudoartrosi]  

Exclou: pseudoartrosi després de fusió o artròdesi (M96.0) 

M84.2 Consolidació retardada de fractura  
M84.3 Fractura per sobrecàrrega no classificada a c ap altre lloc  

fractura per sobrecàrrega NE 

Exclou: fractura de vèrtebra per estrès (M48.4) 

M84.4 Fractura patològica no classificada a cap alt re lloc  
fractura patològica NE 

Exclou: aixafament vertebral NCAL (M48.5) 
fractura patològica en osteoporosi (M80.–) 

M84.8 Altres trastorns de la continuïtat òssia  
M84.9 Trastorns de la continuïtat òssia no especifi cats  

  M85    Altres trastorns de la densitat i l'estructura òs sies 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: displàsia fibrosa poliostòtica (Q78.1) 
osteogènesi imperfecta (Q78.0) 
osteopecília (Q78.8) 
osteopetrosi (Q78.2) 
osteopoiquilosi 

M85.0 Displàsia fibrosa (monostòtica)  
Exclou: displàsia fibrosa de maxil·lar (K10.8) 

M85.1 Fluorosi òssia  
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M85.2 Hiperostosi cranial  
M85.3 Osteïtis condensant  
M85.4 Quist ossi solitari  

Exclou: quist solitari de maxil·lar (K09.1-K09.2) 

M85.5 Quist ossi aneurismàtic  
Exclou: quist aneurismal de maxil·lar (K09.2) 

M85.6 Altres quists ossis  
Exclou: osteïtis fibrosa quística generalitzada [malaltia òssia de 

Von Recklinghausen] (E21.0) 
quist de maxil·lar NCAL (K09.1-K09.2) 

M85.8 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura 
òssies  
hiperostosi dels ossos, excepte del crani 
osteosclerosi adquirida 

Exclou: hiperostosi vertebral idiopàtica difusa (M48.1) 
osteosclerosi: 
• congènita (Q77.4) 
• mielofibrosi (D75.8) 

M85.9 Trastorn no especificat de la densitat i l'es tructura òssies  

Altres osteopaties 
(M86-M90) 

Exclou: osteopaties posteriors a un procediment (M96.–) 

  M86    Osteomielitis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: osteomielitis (de): 
• maxil·lar (K10.2) 
• per salmonel·les (A01-A02) 
• vèrtebra (M46.2) 

M86.0 Osteomielitis hematogènica aguda  
M86.1 Altres osteomielitis agudes  
M86.2 Osteomielitis subaguda  
M86.3 Osteomielitis multifocal crònica  
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M86.4 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge  
M86.5 Altres osteomielitis hematogèniques cròniques  
M86.6 Altres osteomielitis cròniques  
M86.8 Altres osteomielitis  

abscés de Brodie 

M86.9 Osteomielitis no especificada  
infecció òssia NE 
periostitis sense menció d’osteomielitis 

  M87    Osteonecrosi 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Inclou: necrosi avascular de l'os 

Exclou: osteocondropaties (M91-M93) 

M87.0 Necrosi asèptica idiopàtica de l'os  
M87.1 Osteonecrosi induïda per fàrmacs  

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

M87.2 Osteonecrosi per traumatisme anterior  
M87.3 Altres osteonecrosis secundàries  
M87.8 Altres osteonecrosis  
M87.9 Osteonecrosi no especificada  

  M88    Malaltia de Paget òssia [osteïtis deformant] 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M88.0 Malaltia de Paget del crani  
M88.8 Malaltia de Paget d'altres ossos  
M88.9 Malaltia de Paget d'os no especificat  

  M89    Altres trastorns ossis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M89.0 Algoneurodistròfia  
atròfia de Sudeck 
distròfia simpàtica reflexa 
síndrome d'espatlla-mà 

M89.1 Aturada epifisial  
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M89.2 Altres trastorns de desenvolupament i creixem ent ossis  
M89.3 Hipertròfia òssia  
M89.4 Altres osteoartropaties hipertròfiques  

malaltia de Marie-Bamberger 
paquidermoperiostosi 

M89.5 Osteòlisi  
M89.6 Osteopatia després de poliomielitis  

Empreu un codi addicional (B91), si voleu, per a identificar la 
poliomielitis prèvia. 

M89.8 Altres trastorns ossis especificats  
hiperostosis corticals infantils 
ossificació subperiòstica posttraumàtica 

M89.9 Trastorn ossi no especificat  

 M90∗∗∗∗   Osteopaties en malalties classificades en un altr e lloc 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M90.0∗∗∗∗ Tuberculosi d'os (A18.0†)  
Exclou: tuberculosi espinal (M49.0*) 

M90.1∗∗∗∗ Periostitis en altres malalties infeccioses classif icades en un 
altre lloc  
periostitis sifilítica secundària (A51.4†) 

M90.2∗∗∗∗ Osteopatia en altres malalties infeccioses classifi cades en un 
altre lloc  
osteomielitis: 
• per equinococs (B67.2†) 
• per gonococs (A54.4†) 
• per salmonel·les (A02.2†) 
osteopatia o osteocondropatia sifilítiques (A50.5†, A52.7†) 

M90.3∗∗∗∗ Osteonecrosi en osteoartropatia barotraumàtica (T70 .3†) 
M90.4∗∗∗∗ Osteonecrosi per hemoglobinopatia (D50-D64†)  
M90.5∗∗∗∗ Osteonecrosi en altres malalties classificades en u n altre lloc  
M90.6∗∗∗∗ Osteïtis deformant en malaltia neoplàstica (C00-D48 †) 

osteïtis deformant en neoplàsia maligna d'os (C40-C41†) 

M90.7∗∗∗∗ Fractura òssia en malaltia neoplàstica (C00-D48†)  
Exclou: aixafament vertebral en malaltia neoplàstica (M49.5*) 

M90.8∗∗∗∗ Osteopatia en altres malalties classificades en un altre lloc  
osteopatia en osteodistròfia renal (N25.0†) 
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Condropaties 
(M91-M94) 

Exclou: condropaties posteriors a un procediment (M96.–) 

  M91    Osteocondrosi juvenil del maluc i la pelvis 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

Exclou: epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) (M93.0) 

M91.0 Osteocondrosi juvenil de la pelvis  
osteocondrosi (juvenil) (de): 
• acetabular 
• cresta ilíaca [Buchanan] 
• símfisi púbica [Pierson] 
• sincondrosi isquiopúbica [Van Neck] 

M91.1 Oteocondrosi juvenil del cap del fèmur [Legg- Calvé-Perthes]  
M91.2 Coxa plana  

deformitat del maluc per osteocondrosi juvenil prèvia 
malaltia de Perthes 

M91.3 Pseudocoxàlgia  
M91.8 Altres osteocondrosis juvenils del maluc i la  pelvis  

osteocondrosi juvenil després de reducció de luxació congènita de 
maluc 

M91.9 Osteocondrosi juvenil del maluc i la pelvis n o especificada  

  M92    Altres osteocondrosis juvenils 
M92.0 Osteocondrosi juvenil de l'húmer  

osteocondrosi (juvenil) de: 
• cap de l’húmer [Haas] 
• còndil de l’húmer [Panner] 

M92.1 Osteocondrosi juvenil del radi i el cúbit  
osteocondrosi (juvenil) de: 
• cap del radi [Brailsford] 
• epífisi inferior del cúbit [Burns] 

M92.2 Osteocondrosi juvenil de la mà  
osteocondrosi (juvenil) de: 
• caps dels metacarpians [Mauclaire] 
• semilunar [Kienböck] 

M92.3 Altres osteocondrosis juvenils de l’extremita t superior  
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M92.4 Osteocondrosi juvenil de la ròtula  
osteocondrosi (juvenil) de: 
• centre d’ossificació rotular primari [Köhler] 
• centre d’ossificació rotular secundari [Sinding-Larsen] 

M92.5 Osteocondrosi juvenil de la tíbia i el peroné  
osteocondrosi (juvenil) (de): 
• epífisi superior de la tíbia [Blount] 
• tuberositat tibial anterior [Osgood-Schlatter] 
tíbia vara 

M92.6 Osteocondrosi juvenil del tars  
osteocondrosi (juvenil) de: 
• astràgal [Díaz] 
• calcani [Sever] 
• escafoide tarsià [Köhler] 
• os tibial extern [Haglund] 

M92.7 Osteocondrosi juvenil del metatars  
osteocondrosi (juvenil) de: 
• segon metatarsià [Freiberg] 
• cinquè metatarsià [Iselin] 

M92.8 Altres osteocondrosis juvenils especificades  
apofisitis calcània 

M92.9 Osteocondrosi juvenil no especificada  
apofisitis 
epifisitis 
osteocondritis 
osteocondrosi 

especificada com a juvenil, de localització 
no especificada   

 

  M93    Altres osteocondropaties 
Exclou: osteocondrosi de la columna vertebral (M42.–) 

M93.0 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica)  
M93.1 Malaltia de Kienböck de l'adult  

osteocondrosi semilunar de l’adult 

M93.2 Osteocondritis dissecant  
M93.8 Altres osteocondropaties especificades  
M93.9 Osteocondropatia no especificada  

apofisitis 
epifisitis 
osteocondritis 
osteocondrosi 

no especificada com de l’adult o juvenil, 
de localització no especificada   
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  M94    Altres trastorns del cartílag 
[Vegeu el codi de localització al començament d'aquest capítol.] 

M94.0 Síndrome de l'articulació condrocostal [Tietz e] 
costocondritis 

M94.1 Policondritis recidivant  
M94.2 Condromalàcia  

Exclou: condromalàcia de la ròtula (M22.4) 

M94.3 Condròlisi  
M94.8 Altres trastorns del cartílag especificats  
M94.9 Trastorn de cartílag no especifiat  

Altres trastorns del sistema musculoesquelètic i del 
teixit connectiu 
(M95-M99) 

  M95    Altres deformitats adquirides del sistema 
musculoesquelètic i el teixit connectiu 
Exclou: absència adquirida d'extremitats i òrgans (Z89-Z90) 

anomalies dentofacials, incloent maloclusió (K07.–) 
deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21) 
dorsopaties deformants (M40-M43) 
malformacions i deformitats congènites del sistema 

musculoesquelètic (Q65-Q79) 
trastorns musculoesquelètics posteriors a un 

procediment (M96.–) 

M95.0 Deformitat adquirida del nas  
Exclou: desviació del septe nasal (J34.2) 

M95.1 Orella de coliflor  
Exclou: altres deformitats adquirides de l'orella (H61.1) 

M95.2 Altres deformitats adquirides del cap  
M95.3 Deformitat adquirida del coll  
M95.4 Deformitat adquirida del tòrax i les costelle s 
M95.5 Deformitat adquirida de la pelvis  

Exclou: assistència materna per desproporció coneguda o 
sospitada (O33.–) 
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M95.8 Altres deformitats adquirides especificades d el sistema 
musculoesquelètic  

M95.9 Deformitat adquirida del sistema musculoesque lètic no 
especificada  

  M96    Trastorns musculoesquelètics posteriors a un 
procediment no classificats a cap altre lloc 
Exclou: artropatia consecutiva a derivació intestinal (M02.0) 

presència d'implants funcionals i altres dispositius 
(Z95-Z97) 

trastorns associats a l'osteoporosi (M80-M81) 

M96.0 Pseudoartrosi després de fusió o artròdesi  
M96.1 Síndrome postlaminectomia no classificada a c ap altre lloc  
M96.2 Cifosi postirradiació  
M96.3 Cifosi postlaminectomia  
M96.4 Lordosi postoperatòria  
M96.5 Escoliosi postirradiació  
M96.6 Fractura òssia consecutiva a inserció d'impla nt ortopèdic, 

pròtesi articular o placa òssia  
Exclou: complicació de dispositius, implants o empelts 

ortopèdics interns (T84.–) 

M96.8 Altres trastorns musculoesquelètics posterior s a un 
procediment  
inestabilitat articular secundària a extracció de pròtesi articular 

M96.9 Trastorn musculoesquètic no especificat poste rior a un 
procediment  
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  M99    Lesions biomecàniques no classificades a cap altr e lloc 
Nota: No empreu aquesta categoria si l'afecció es pot 

classificar en un altre lloc. 

Empreu la següent subclassificació suplementària de forma 
opcional per a indicar la localització de les lesions amb les 
subcategories corresponents a M99.–; vegeu també la nota al 
començament d'aquest capítol. 

0 regió cefàlica 
occipitocervical 

1 regió cervical 
cervicodorsal 

2 regió dorsal 
dorsolumbar 

3 regió lumbar 
lumbosacra 

4 regió sacra 
sacrococcigeal 
sacroilíaca 

5 regió pelviana 
maluc 
púbica 

6 extremitat inferior 

7 extremitat superior 
acromioclavicular 
esternoclavicular 

8 caixa toràcica 
condrocostal 
costovertebral 
esternocostal 

9 abdomen i altres 

M99.0 Disfunció segmentària i somàtica  
M99.1 Subluxació vertebral  
M99.2 Estenosi per subluxació de canal raquidi  
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M99.3 Estenosi òssia de canal raquidi  
M99.4 Estenosi del canal raquidi per teixit connect iu  
M99.5 Estenosi del canal raquidi per disc intervert ebral  
M99.6 Estenosi òssia i estenosi per subluxació de f orats 

intervertebrals  
M99.7 Estenosi per teixit connectiu i disc de forat s intervertebrals  
M99.8 Altres lesions biomecàniques  
M99.9 Lesió biomecànica no especificada 
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Malalties de l'aparell genitourinari 
(N00-N99) 

Exclou: complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O99) 
determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-

P96) 
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 

(S00-T98) 
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
símptomes, signes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a 

cap altre lloc (R00-R99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

N00-N08 Glomerulopaties 
N10-N16 Nefropaties tubulointersticials 
N17-N19 Fallida renal 
N20-N23 Urolitiasi 
N25-N29 Altres trastorns del ronyó i l’urèter 
N30-N39 Altres malalties de l'aparell urinari 
N40-N51 Malalties dels òrgans genitals masculins 
N60-N64 Trastorns mamaris 
N70-N77 Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins 
N80-N98 Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení 
N99 Altres trastorns del tracte genitourinari 

Les categories amb asterisc d'aquest capítol són les següents: 

N08∗ Trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc 
N16∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties classificades en un 

altre lloc 
N22∗ Càlcul del tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc 

N29∗ Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malalties classificades en un 
altre lloc 

N33∗ Trastorns de la bufeta urinària en malalties classificades en un 
altre lloc 

N37∗ Trastorns de la uretra en malalties classificades en un altre lloc 
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N51∗ Trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties classificades 
en un altre lloc 

N74∗ Trastorns inflamatoris pelvians femenins en malalties 
classificades en un altre lloc 

N77∗ Inflamació i ulceració vulvovaginals en malalties classificades en 
un altre lloc 

Glomerulopaties 
(N00-N08) 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa externa 
(capítol XX) o la presència de fallida renal (N17-N19). 

Exclou: malaltia renal hipertensiva (I12.–) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories N00-N07 per a 
classificar canvis morfològics. Com a norma general, no empreu els quarts 
caràcters .0-.8 llevat que s'hagin identificat específicament (per exemple, per 
biòpsia renal o autòpsia). Les categories de tres caràcters fan referència a 
síndromes clíniques. 

.0 Anomalia glomerular menor 
lesió de canvis mínims 

.1 Lesions glomerulars focals i segmentàries 
esclerosi focal i segmentària 
glomerulonefritis focal 
hialinosi focal i segmentària 

.2 Glomerulonefritis membranosa difusa 

.3 Glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa 

.4 Glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa 

.5 Glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 
glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE 

.6 Malaltia per dipòsits densos 
glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2 
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.7 Glomerulonefritis de mitges llunes difusa 
glomerulonefritis extracapil·lar 

.8 Altres 
glomerulonefritis proliferativa NE 

.9 No especificada 

  N00    Síndrome nefrítica aguda 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: glomerulonefritis aguda 
glomerulopatia aguda 
malaltia renal aguda NE 
nefritis aguda 

Exclou: nefritis tubulointersticial infecciosa aguda (N10) 
síndrome nefrítica NE (N05.–) 

  N01    Síndrome nefrítica ràpidament progressiva 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: glomerulonefritis ràpidament progressiva 
glomerulopatia ràpidament progressiva 
nefritis ràpidament progressiva 

Exclou: síndrome nefrítica NE (N05.–) 

  N02    Hematúria recurrent i persistent 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: hematúria: 
• amb lesió morfològica especificada a .0-.8 abans del 

codi N00.– 
• benigna (familiar) (de la infància) 

Exclou: hematúria NE (R31) 

  N03    Síndrome nefrítica crònica 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 
Inclou: glomerulonefritis crònica 

glomerulopatia crònica 
malaltia renal crònica NE 
nefritis crònica 

Exclou: glomerulonefritis esclerosant difusa (N18.–) 
nefritis tubulointersticial crònica (N11.–) 
síndrome nefrítica NE (N05.–) 
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  N04    Síndrome nefròtica 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: nefrosi lipoïdal 
síndrome nefròtica congènita 

  N05    Síndrome nefrítica no especificada 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: glomerulonefritis 
glomerulopatia 
nefritis 

NE   
 

nefropatia NE i malaltia renal NE amb lesió 
morfològica especificada a .0-.8 abans del codi 
N00.– 

Exclou: malaltia renal NE sense lesió morfològica declarada 
(N28.9) 

nefritis tubulointersticial NE (N12) 
nefropatia NE sense lesió morfològica declarada 

(N28.9) 

  N06    Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica especif icada 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Inclou: proteïnúria (aïllada) (ortostàtica) (persistent) amb lesió 
morfològica especificada a .0-.8 abans del codi 
N00.– 

Exclou: proteïnúria: 
• aïllada NE (R80) 
• Bence Jones (R80) 
• gestacional (O12.1) 
• ortostàtica NE (N39.2) 
• persistent NE (N39.1) 
• NE (R80) 

  N07    Nefropatia hereditària no classificada a cap altr e lloc 
[Vegeu les subdivisions abans del codi N00.] 

Exclou: amiloïdosi heredofamiliar no neuropàtica (E85.0) 
nefropatia amiloïdal hereditària (E85.0) 
síndrome d'Alport (Q87.8) 
síndrome ungla-ròtula (Q87.2) 
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 N08∗∗∗∗   Trastorns glomerulars en malalties classificades en un 
altre lloc 
Inclou: nefropatia en malalties classificades en un altre lloc 

Exclou: trastorns tubulointersticials renals en malalties 
classificades en un altre lloc (N16.–*) 

N08.0∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en malalties infeccioses i pa rasitàries 
classificades en un altre lloc  
trastorns glomerulars en: 
• esquistosomosi [bilharziosi] (B65.–†) 
• estrongiloïdosi (B78.–†) 
• paludisme produït per Plasmodium malariae (B52.0†) 
• paroditidis (B26.8†) 
• septicèmia (A40-A41†) 
• sífilis (A52.7†) 

N08.1∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en malalties neoplàstiques  
trastorns glomerulars en: 
• macroglobulinèmia de Waldenström (C88.0†) 
• mieloma múltiple (C90.0†) 

N08.2∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en malalties de la sang i en trastorns 
que afecten el mecanisme immunitari  
trastorns glomerulars en: 
• coagulació intravascular disseminada [síndrome de 

desfibrinació] (D65†) 
• crioglobulinèmia (D89.1†) 
• púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0†) 
• síndrome hemoliticourèmica (D59.3†) 
• trastorns de cèl·lules falciformes (D57.–†) 

N08.3∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en diabetis mellitus (E10-E14 † amb el 
quart caràcter comú .2)  

N08.4∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en altres malalties endocrine s, 
nutricionals i metabòliques  
trastorns glomerulars en: 
• amiloïdosi (E85.−†) 
• deficiència de lecitina-colesterol-aciltransferasa (E78.6†) 
• malaltia de Fabry(-Anderson) (E75.2†) 
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N08.5∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en trastorns del teixit conne ctiu 
sistèmic  
trastorns glomerulars en: 
• granulomatosi de Wegener (M31.3†) 
• lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 
• poliangiïtis microscòpica (M31.7†) 
• púrpura trombocitopènica trombòtica (M31.1†) 
• síndrome de Goodpasture (M31.0†) 

N08.8∗∗∗∗ Trastorns glomerulars en altres malalties classific ades en un 
altre lloc  
trastorns glomerulars en endocarditis bacteriana subaguda 

(I33.0†) 

Nefropaties tubulointersticials 
(N10-N16) 

Inclou: pielonefritis 

Exclou: pieloureteritis quística (N28.8) 

  N10    Nefritis tubulointersticial aguda 
nefritis intersticial infecciosa aguda 
pielitis aguda 
pielonefritis aguda 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

  N11    Nefritis tubulointersticial crònica 
Inclou: nefritis intersticial infecciosa crònica 

pielitis crònica 
pielonefritis crònica 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N11.0 Pielonefritis no obstructiva crònica associad a a reflux  
pielonefritis (crònica) associada a reflux (vesicoureteral) 

Exclou: reflux vesicoureteral NE (N13.7) 
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N11.1 Pielonefritis obstructiva crònica  
pielonefritis (crònica) associada a: 
• anomalia 
• colzada 
• estenosi 
• obstrucció 

d' 
unió pelviureteral 
unió pieloureteral 
urèter 

 

 
Exclou: pielonefritis calculosa (N20.9) 

uropatia obstructiva (N13.–) 

N11.8 Altres nefritis tubulointersticials cròniques  
pielonefritis no obstructiva crònica NE 

N11.9 Nefritis tubulointersticial crònica no especi ficada  
nefritis intersticial crònica NE 
pielitis crònica NE 
pielonefritis crònica NE 

  N12    Nefritis tubulointersticial no especificada com a  aguda 
o crònica 
nefritis intersticial NE 
pielitis NE 
pielonefritis NE 

Exclou: pielonefritis calculosa (N20.9) 

  N13    Uropatia obstructiva i per reflux 
Exclou: càlcul renal i ureteral sense hidronefrosi (N20.–) 

defectes obstructius congènits de la pelvis renal i 
l'urèter (Q62.0-Q62.3) 

pielonefritis obstructiva (N11.1) 

N13.0 Hidronefrosi amb obstrucció de la unió ureter opelviana  
Exclou: amb infecció (N13.6) 

N13.1 Hidronefrosi amb estenosi ureteral no classif icada a cap altre 
lloc  
Exclou: amb infecció (N13.6) 

N13.2 Hidronefrosi amb obstrucció calculosa renal i  ureteral  
Exclou: amb infecció (N13.6) 

N13.3 Altres hidronefrosis i hidronefrosis no espec ificades  
Exclou: amb infecció (N13.6) 

N13.4 Hidrourèter  
Exclou: amb infecció (N13.6) 
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N13.5 Colzada i estenosi de l'urèter sense hidronef rosi  
Exclou: amb infecció (N13.6) 

N13.6 Pionefrosi  
afeccions classificades a N13.0-N13.5 amb infecció 
uropatia obstructiva amb infecció 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N13.7 Uropatia associada a reflux vesicoureteral  
reflux vesicoureteral: 
• amb cicatriu 
• NE 

Exclou: pielonefritis associada a reflux (N11.0) 

N13.8 Altres uropaties obstructives i per reflux  
N13.9 Uropatia obstructiva i uropatia per reflux no  especificades  

obstrucció del tracte urinari NE 

  N14    Afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes  per 
drogues i metalls pesants 
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar l’agent tòxic. 

N14.0 Nefropatia per analgèsics  
N14.1 Nefropatia induïda per altres drogues, fàrmac s i productes 

biològics  
N14.2 Nefropatia induïda per droga, fàrmac o produc te biològic no 

especificats  
N14.3 Nefropatia induïda per metalls pesants  
N14.4 Nefropatia tòxica no classificada a cap altre  lloc  

  N15    Altres nefropaties tubulointersticials 
N15.0 Nefropatia balcànica  

nefropatia endèmica dels Balcans 

N15.1 Abscés renal i abscés perirenal  
N15.8 Altres nefropaties tubulointersticials especi ficades  
N15.9 Nefropatia tubulointersticial no especificada  

infecció renal NE 

Exclou: infecció del tracte urinari NE (N39.0) 
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 N16∗∗∗∗   Trastorns tubulointersticials renals en malalties  
classificades en un altre lloc 

N16.0∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties i nfeccioses i 
parasitàries classificades en un altre lloc  
trastorns tubulointersticials renals (causats per) (en): 
• brucel·losi (A23.–†) 
• diftèria (A36.8†) 
• infecció per salmonel·les (A02.2†) 
• septicèmia (A40-A41†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 

N16.1∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties 
neoplàstiques  
trastorns tubulointersticials renals en: 
• leucèmia (C91-C95†) 
• limfoma (C81-C85†, C96.–†) 
• mieloma múltiple (C90.0†) 

N16.2∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties d e la sang i 
en trastorns que afecten el mecanisme immunitari  
trastorns tubulointersticials renals en: 
• crioglobulinèmia mixta (D89.1†) 
• sarcoïdosi (D86.–†) 

N16.3∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en malalties 
metabòliques  
trastorns tubulointersticials renals en: 
• cistinosi (E72.0†) 
• malaltia de Wilson (E83.0†) 
• malaltia per emmagatzematge de glicogen (E74.0†) 

N16.4∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en trastorns d el teixit 
connectiu sistèmic  
trastorns tubulointersticials renals en: 
• lupus eritematós sistèmic (M32.1†) 
• síndrome seca [Sjögren] (M35.0†) 

N16.5∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en rebuig de 
trasplantament (T86.–†)  

N16.8∗∗∗∗ Trastorns tubulointersticials renals en altres mala lties 
classificades en un altre lloc  
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Fallida renal 
(N17-N19) 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si voleu, per a 
identificar l’agent extern. 

Exclou: afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes per drogues i 
metalls pesants (N14.−) 

fallida renal: 
• consecutiva al treball de part i el part (O90.4) 
• posterior a un procediment (N99.0) 
• que complica l'avortament o l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar 

(O00-O07, O08.4) 
fallida renal congènita (P96.0) 
síndrome hemoliticourèmica (D59.3) 
síndrome hepatorenal (K76.7) 
• postpart (O90.4) 
urèmia extrarenal (R39.2) 
urèmia prerenal (R39.2) 

  N17    Fallida renal aguda 
Inclou: deterioració renal aguda 

N17.0 Fallida renal aguda amb necrosi tubular  
necrosi tubular: 
• aguda 
• renal 
• NE 

N17.1 Fallida renal aguda amb necrosi cortical agud a 
necrosi cortical: 
• aguda 
• renal 
• NE 

N17.2 Fallida renal aguda amb necrosi medul·lar  
necrosi medul·lar [papil·lar]: 
• aguda 
• renal 
• NE 

N17.8 Altres fallides renals agudes  
N17.9 Fallida renal aguda no especificada  
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  N18    Fallida renal crònica 
Inclou: glomerulonefritis esclerosant difusa 

urèmia crònica 

Exclou: fallida renal crònica amb hipertensió (I12.0) 

N18.0 Malaltia renal terminal  
N18.8 Altres fallides renals cròniques  

neuropatia urèmica† (G63.8*) 
pericarditis urèmica† (I32.8*) 

N18.9 Fallida renal crònica no especificada  

  N19    Fallida renal no especificada 
urèmia NE 

Exclou: fallida renal amb hipertensió (I12.0) 
urèmia del nadó (P96.0) 

Urolitiasi 
(N20-N23) 

  N20    Càlcul renal i ureteral 
Exclou: amb hidronefrosi (N13.2) 

N20.0 Càlcul renal  
càlcul coral·liforme 
càlcul renal o pedra del ronyó 
litiasi renal 
nefrolitiasi NE 

N20.1 Càlcul ureteral  
litiasi ureteral 

N20.2 Càlcul renal amb càlcul ureteral  
N20.9 Càlcul urinari no especificat  

pielonefritis calculosa 
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  N21    Càlcul de les vies urinàries inferiors 
Inclou: amb cistitis i uretritis 

N21.0 Càlcul vesical  
càlcul en diverticle vesical 
pedra en la bufeta urinària 

Exclou: càlcul coral·liforme (N20.0) 

N21.1 Càlcul uretral  
N21.8 Altres càlculs de les vies urinàries inferior s 
N21.9 Càlcul de les vies urinàries inferiors no esp ecificat  

 N22∗∗∗∗   Càlcul del tracte urinari en malalties classifica des en un 
altre lloc 

N22.0∗∗∗∗ Càlcul urinari en esquistosomosi [bilharziosi] (B65 .–†) 
N22.8∗∗∗∗ Càlcul del tracte urinari en altres malalties class ificades en 

un altre lloc  

  N23    Còlic renal no especificat 

Altres trastorns del ronyó i l’urèter 
(N25-N29) 

Exclou: amb urolitiasi (N20-N23) 

  N25    Trastorns a conseqüència de la funció tubular ren al 
deteriorada 
Exclou: trastorns metabòlics classificables a E70-E90 

N25.0 Osteodistròfia renal  
nanisme renal 
osteodistròfia azotèmica 
raquitisme renal 
trastorns tubulars amb pèrdua de fosfats 

N25.1 Diabetis insípida nefrogènica  
N25.8 Altres trastorns a conseqüència de la funció tubular renal 

deteriorada  
acidosi tubular renal NE 
hiperparatiroïdisme secundari d’origen renal 
síndrome d'Albright-Lightwood 
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N25.9 Trastorn a conseqüència de la funció tubular renal 
deteriorada no especificat  

  N26    Nefrosclerosi no especificada 
atròfia renal (terminal) 
esclerosi renal NE 

Exclou: glomerulonefritis esclerosant difusa (N18.–) 
nefrosclerosi amb hipertensió (I12.–) 
nefrosclerosi hipertensiva (arteriolar) 

(arterioscleròtica) (I12.–) 
ronyó petit per causa desconeguda (N27.–) 

  N27    Ronyó petit per causa desconeguda 
N27.0 Ronyó petit unilateral  
N27.1 Ronyó petit bilateral  
N27.9 Ronyó petit no especificat  

  N28    Altres trastorns del ronyó i l'urèter no classifi cats a cap 
altre lloc 
Exclou: colzada i estenosi ureterals: 

• amb hidronefrosi (N13.1) 
• sense hidronefrosi (N13.5) 
hidrourèter (N13.4) 
malaltia renal: 
• aguda NE (N00.9) 
• crònica NE (N03.9) 

N28.0 Isquèmia i infart renals  
embòlia de l'artèria renal 
infart renal 
obstrucció de l'artèria renal 
oclusió de l'artèria renal 
trombosi de l'artèria renal 

Exclou: aterosclerosi d'artèria renal (part extrarenal) (I70.1) 
estenosi congènita d'artèria renal (part extrarenal) 

(Q27.1) 
ronyó de Goldblatt (I70.1) 

N28.1 Quist renal adquirit  
quist renal (múltiple) (solitari) adquirit 

Exclou: malaltia renal quística (congènita) (Q61.–) 
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N28.8 Altres trastorns especificats del ronyó i l’u rèter  
hipertròfia renal 
megalourèter 
nefroptosi 
pielitis 
pieloureteritis 
ureteritis 

quística   
 

ureterocele 

N28.9 Trastorn del ronyó i l'urèter no especificat  
malaltia renal NE 
nefropatia NE 

Exclou: nefropatia NE i malaltia renal NE amb lesió 
morfològica especificada a .0-.8 abans del codi 
N00.– (N05.–) 

 N29∗∗∗∗   Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malaltie s 
classificades en un altre lloc 

N29.0∗∗∗∗ Sífilis renal tardana (A52.7†)  
N29.1∗∗∗∗ Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malalties infeccioses i 

parasitàries classificades en un altre lloc  
trastorns del ronyó i l'urèter en: 
• esquistosomosi [bilharziosi] (B65.–†) 
• tuberculosi (A18.1†) 

N29.8∗∗∗∗ Altres trastorns del ronyó i l'urèter en altres mal alties 
classificades en un altre lloc 

Altres malalties de l'aparell urinari 
(N30-N39) 

Exclou: infecció urinària (que complica): 
• amb urolitiasi (N20-N23) 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, 

O08.8) 
• embaràs, part i puerperi (O23.–, O75.3, O86.2) 

 



   

  665 

  N30    Cistitis 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar l'agent 
infecciós (B95-B97) o l'agent extern responsable (capítol XX). 

Exclou: prostatocistitis (N41.3) 

N30.0 Cistitis aguda  
Exclou: cistitis per irradiació (N30.4) 

trigonitis (N30.3) 

N30.1 Cistitis intersticial (crònica)  
N30.2 Altres cistitis cròniques  
N30.3 Trigonitis  

uretrotrigonitis 

N30.4 Cistitis per irradiació  
N30.8 Altres cistitis  

abscés de la bufeta urinària 

N30.9 Cistitis no especificada  

  N31    Disfunció neuromuscular de la bufeta urinària no 
classificada a cap altre lloc 
Exclou: bufeta neurogènica NE (G95.8) 

bufeta neurogènica provocada per la síndrome de la 
cua de cavall (G83.4) 

incontinència urinària: 
• especificada (N39.3-N39.4) 
• NE (R32) 
provocada per lesió de la medul·la espinal (G95.8) 

N31.0 Bufeta neurogènica desinhibida no classificad a a cap altre 
lloc  

N31.1 Bufeta neurogènica reflexa no classificada a cap altre lloc  
N31.2 Bufeta neurogènica flàccida no classificada a  cap altre lloc  

bufeta neurogènica: 
• atònica (motora) (sensitiva) 
• autònoma 
• no reflexa 

N31.8 Altres disfuncions neuromusculars de la bufet a urinària  
N31.9 Disfunció neuromuscular de la bufeta urinària  no 

especificada  
disfunció de bufeta neurogènica NE 
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  N32    Altres trastorns de la bufeta urinària 
Exclou: càlcul vesical (N21.0) 

cistocele (N81.1) 
hèrnia o prolapse de la bufeta urinària femenina 

(N81.1) 

N32.0 Obstrucció del coll de la bufeta urinària  
estenosi del coll de la bufeta urinària (adquirida) 

N32.1 Fístula vesicointestinal  
fístula vesicorectal 

N32.2 Fístula vesical no classificada a cap altre l loc  
Exclou: fístula entre la bufeta urinària i el tracte genital femení 

(N82.0-N82.1) 

N32.3 Diverticle vesical  
diverticulitis vesical 

Exclou: càlcul en diverticle vesical (N21.0) 

N32.4 Ruptura no traumàtica de la bufeta urinària  
N32.8 Altres trastorns de la bufeta urinària especi ficats  

bufeta urinària: 
• calcificada 
• contreta 

N32.9 Trastorn de la bufeta urinària no especificat  

 N33∗∗∗∗   Trastorns de la bufeta urinària en malalties 
classificades en un altre lloc 

N33.0∗∗∗∗ Cistitis tuberculosa (A18.1†)  
N33.8∗∗∗∗ Trastorns de la bufeta urinària en altres malalties  

classificades en un altre lloc  
trastorn de la bufeta urinària en esquistosomosi [bilharziosi] 

(B65.–†) 

  N34    Uretritis i síndrome uretral 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: malaltia de Reiter (M02.3) 
uretritis en malalties que es transmeten sobretot 

sexualment (A50-A64) 
uretrotrigonitis (N30.3) 
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N34.0 Abscés uretral  
abscés (de): 
• glàndula de Cowper 
• glàndula de Littré 
• periuretral 
• uretral (glàndula) 

Exclou: carúncula uretral (N36.2) 

N34.1 Uretritis no especificada  
uretritis: 
• no gonocòccica 
• no venèria 

N34.2 Altres uretritis  
meatitis uretral 
úlcera uretral (meat) 
uretritis: 
• postmenopàusica 
• NE 

N34.3 Síndrome uretral no especificada  

  N35    Estenosi uretral 
Exclou: estenosi uretral posterior a un procediment (N99.1) 

N35.0 Estenosi uretral posttraumàtica  
estenosi de la uretra com a seqüela de: 
• lesió 
• part 

N35.1 Estenosi uretral postinfecciosa no classifica da a cap altre 
lloc  

N35.8 Altres estenosis uretrals  
N35.9 Estenosi uretral no especificada  

meat puntiforme (forat de la mida d'una agulla de cap) NE 
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  N36    Altres trastorns de la uretra 
N36.0 Fístula uretral  

fístula: 
• uretroperineal 
• uretrorectal 
• urinària NE 
via uretral falsa 

Exclou: fístula: 
• uretroescrotal (N50.8) 
• uretrovaginal (N82.1) 

N36.1 Diverticle uretral  
N36.2 Carúncula uretral  
N36.3 Prolapse de la mucosa uretral  

prolapse uretral 
uretrocele masculina 

Exclou: uretrocele femenina (N81.0) 

N36.8 Altres trastorns de la uretra especificats  
N36.9 Trastorn de la uretra no especificat  

 N37∗∗∗∗   Trastorns de la uretra en malalties classificades  en un 
altre lloc 

N37.0∗∗∗∗ Uretritis en malalties classificades en un altre ll oc  
uretritis per càndides (B37.4†) 

N37.8∗∗∗∗ Altres trastorns de la uretra en malalties classifi cades en un 
altre lloc  

  N39    Altres trastorns de l’aparell urinari 
Exclou: hematúria: 

• amb lesió morfològica especificada (N02.–) 
• recurrent i persistent (N02.–) 
• NE (R31) 
proteïnúria NE (R80) 

N39.0 Infecció del tracte urinari de localització n o especificada  
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 
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N39.1 Proteïnúria persistent no especificada  
Exclou: amb lesió morfològica especificada (N06.–) 

que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O11-
O15) 

N39.2 Proteïnúria ortostàtica no especificada  
Exclou: amb lesió morfològica especificada (N06.–) 

N39.3 Incontinència d'esforç  
Empreu un codi addicional (N32.8), si voleu, per a identificar la 
bufeta hiperactiva o la hiperactivitat del múscul detrusor. 

N39.4 Altres incontinències urinàries especificades   
incontinència imperiosa 
incontinència per sobreeiximent 
incontinència reflexa 

Empreu un codi addicional (N32.8), si voleu, per a identificar la 
bufeta hiperactiva o la hiperactivitat del múscul detrusor. 

Exclou: enuresi NE (R32) 
incontinència urinària (de): 
• origen no orgànic (F98.0) 
• NE (R32) 

N39.8 Altres trastorns de l’aparell urinari especif icats  
N39.9 Trastorn de l’aparell urinari no especificat  

Malalties dels òrgans genitals masculins 
(N40-N51) 

  N40    Hiperplàsia prostàtica 
adenoma (benigne) 
engrandiment (benigne) 
fibroadenoma 
fibroma 
hipertròfia (benigna) 
hipertròfia adenofibromatosa 
mioma 

de la pròstata   

 
barra mitjana (pròstata) 
obstrucció prostàtica NE 

Exclou: neoplàsies benignes, excepte adenoma, fibroma i 
mioma de pròstata (D29.1) 
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  N41    Malalties inflamatòries de la pròstata 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N41.0 Prostatitis aguda  
N41.1 Prostatitis crònica  
N41.2 Abscés prostàtic  
N41.3 Prostatocistitis  
N41.8 Altres malalties inflamatòries de la pròstata  
N41.9 Malaltia inflamatòria de la pròstata no espec ificada  

prostatitis NE 

  N42    Altres trastorns de la pròstata 
N42.0 Càlcul prostàtic  

pedra prostàtica 

N42.1 Congestió i hemorràgia prostàtiques  
N42.2 Atròfia prostàtica  
N42.8 Altres trastorns de la pròstata especificats  
N42.9 Trastorn de la pròstata no especificat  

  N43    Hidrocele i espermatocele 
Inclou: hidrocele de cordó espermàtic, testicle o túnica vaginal 

Exclou: hidrocele congènita (P83.5) 

N43.0 Hidrocele enquistada  
N43.1 Hidrocele infectada  

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N43.2 Altres hidroceles  
N43.3 Hidrocele no especificada  
N43.4 Espermatocele  

  N44    Torsió testicular 
torsió de: 
• cordó espermàtic 
• epidídim 
• testicle 
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  N45    Orquitis i epididimitis 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N45.0 Orquitis, epididimitis i epididimoorquitis am b abscés  
abscés de l’epidídim o el testicle 

N45.9 Orquitis, epididimitis i epididimoorquitis se nse abscés  
epididimitis NE 
orquitis NE 

  N46    Infertilitat masculina 
azoospèrmia NE 
oligospèrmia NE 

  N47    Prepuci redundant, fimosi i parafimosi 
adherències prepucials 
prepuci estret 

  N48    Altres trastorns del penis 
N48.0 Leucoplàsia peniana  

balanitis xeròtica obliterant 
craurosi del penis 

Exclou: carcinoma in situ del penis (D07.4) 

N48.1 Balanopostitis  
balanitis 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N48.2 Altres trastorns inflamatoris del penis  
abscés 
cel·lulitis 
furóncol 

del cos cavernós i el penis   
 

cavernitis (penis) 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N48.3 Priapisme  
erecció dolorosa 

N48.4 Impotència d’origen orgànic  
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa. 

Exclou: impotència psicogènica (F52.2) 

N48.5 Úlcera del penis  
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N48.6 Induració plàstica del penis  
malaltia de Peyronie 

N48.8 Altres trastorns del penis especificats  
atròfia 
hipertròfia 
trombosi 

del cos cavernós i el penis   
 
N48.9 Trastorn del penis no especificat  

  N49    Trastorns inflamatoris dels òrgans genitals mascu lins 
no classificats a cap altre lloc 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: inflamació del penis (N48.1-N48.2) 
orquitis i epididimitis (N45.–) 

N49.0 Trastorns inflamatoris de la vesícula seminal  
vesiculitis NE 

N49.1 Trastorns inflamatoris del cordó espermàtic, la túnica vaginal 
i el conducte deferent  
vasitis 

N49.2 Trastorns inflamatoris de l'escrot  
N49.8 Trastorns inflamatoris d'altres òrgans genita ls masculins 

especificats  
inflamació de múltiples localitzacions dels òrgans genitals 

masculins 

N49.9 Trastorn inflamatori d'òrgan genital masculí no especificat  
abscés 
cel·lulitis 
furóncol 

d’òrgan genital masculí no especificat   
 

  N50    Altres trastorns dels òrgans genitals masculins 
Exclou: torsió testicular (N44) 

N50.0 Atròfia testicular  
N50.1 Trastorns vasculars dels òrgans genitals masc ulins  

hematocele NE 
hemorràgia 
trombosi 

dels òrgans genitals masculins   
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N50.8 Altres trastorns especificats dels òrgans gen itals masculins  
atròfia 
edema 
hipertròfia 
úlcera 

de l'escrot, la vesícula seminal, el cordó 
espermàtic, el testicle [excepte atròfia], la 
túnica vaginal i el conducte deferent 

  

 
estenosi de: 
• conducte deferent 
• cordó espermàtic 
• túnica vaginal 
fístula uretroescrotal 
quilocele de túnica vaginal (no filarial) NE 

N50.9 Trastorn dels òrgans genitals masculins no es pecificat  

 N51∗∗∗∗   Trastorns dels òrgans genitals masculins en malal ties 
classificades en un altre lloc 

N51.0∗∗∗∗ Trastorns de la pròstata en malalties classificades  en un altre 
lloc  
prostatitis: 
• gonocòccica (A54.2†) 
• tricomonal (A59.0†) 
• tuberculosa (A18.1†) 

N51.1∗∗∗∗ Trastorns del testicle i l'epidídim en malalties cl assificades 
en un altre lloc  
epididimitis gonocòccica (A54.2†) 
epididimitis per clamídies (A56.1†) 
orquitis gonocòccica (A54.2†) 
orquitis per clamídies (A56.1†) 
orquitis per parotiditis (B26.0†) 
tuberculosi de: 
• epidídim (A18.1†) 
• testicle (A18.1†) 

N51.2∗∗∗∗ Balanitis en malalties classificades en un altre ll oc  
balanitis: 
• amèbica (A06.8†) 
• per càndides (B37.4†) 

N51.8∗∗∗∗ Altres trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties 
classificades en un altre lloc  
infecció per hervesvirus [herpes simple] del tracte genital masculí 

(A60.0†) 
quilocele filarial de túnica vaginal (B74.–†) 
tuberculosi de la vesícula seminal (A18.1†) 
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Trastorns mamaris 
(N60-N64) 

Exclou: trastorns mamaris associats al part (O91-O92) 

  N60    Displàsia mamària benigna 
Inclou: mastopatia fibroquística 

N60.0 Quist solitari de mama  
quist mamari 

N60.1 Mastopatia quística difusa  
mama fibroquística 

Exclou: amb proliferació epitelial (N60.3) 

N60.2 Fibroadenosi mamària  
Exclou: fibroadenoma mamari (D24) 

N60.3 Fibrosclerosi mamària  
mastopatia quística amb proliferació epitelial 

N60.4 Èctasi del conducte mamari  
N60.8 Altres displàsies mamàries benignes  
N60.9 Displàsia mamària benigna no especificada  

  N61    Trastorns inflamatoris mamaris 
abscés (agut) (crònic) (no puerperal) de: 
• arèola 
• mama 
furóncol mamari 
mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal): 
• infecciosa 
• NE 

Exclou: mastitis infecciosa neonatal (P39.0) 

  N62    Hipertròfia mamària 
ginecomàstia 
hipertròfia mamària: 
• massiva puberal 
• NE 

  N63    Bony en mama no especificat 
nòdul -s NE en mama 
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  N64    Altres trastorns mamaris 
N64.0 Fissura i fístula del mugró  
N64.1 Necrosi grassa de la mama  

necrosi grassa (segmentària) de la mama 

N64.2 Atròfia mamària  
N64.3 Galactorrea no associada al part  
N64.4 Mastodínia  
N64.5 Altres signes i símptomes mamaris  

induració mamària 
retracció del mugró 
secreció del mugró 

N64.8 Altres trastorns mamaris especificats  
galactocele 
subinvolució de la mama (postlactància) 

N64.9 Trastorn mamari no especificat  

Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins 
(N70-N77) 

Exclou: malalties inflamatòries dels òrgans pelvians que compliquen: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, 

O08.0) 
• embaràs, part i puerperi (O23.–, O75.3, O85, O86.–) 

  N70    Salpingitis i ooforitis 
Inclou: abscés (de): 

• ovàric 
• trompa de Fal·lopi 
• tuboovàric 
malaltia inflamatòria tuboovàrica 
piosàlpinx 
salpingo-ooforitis 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N70.0 Salpingitis i ooforitis agudes  
N70.1 Salpingitis i ooforitis cròniques  

hidrosàlpinx 
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N70.9 Salpingitis i ooforitis no especificades  

  N71    Malaltia inflamatòria uterina, excepte del coll u terí 
Inclou: abscés uterí 

endometritis (endomiometritis) 
metritis 
miometritis 
piomètria 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N71.0 Malaltia inflamatòria uterina aguda  
N71.1 Malaltia inflamatòria uterina crònica  
N71.9 Malaltia inflamatòria uterina no especificada  

  N72    Malaltia inflamatòria del coll uterí 
cervicitis 
endocervicitis 
exocervicitis 

amb erosió o ectropi o sense   
 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: erosió i ectropi del coll uterí sense cervicitis (N86) 

  N73    Altres malalties inflamatòries pelvianes femenine s 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

N73.0 Parametritis i cel·lulitis pelviana agudes  
abscés de: 
• lligament ample 
• parametri 
cel·lulitis pelviana femenina 

especificat -ada com a 
agut -uda  

 
N73.1 Parametritis i cel·lulitis pelviana cròniques  

qualsevol afecció classificada a N73.0 especificada com a crònica 

N73.2 Parametritis i cel·lulitis pelviana no especi ficades  
qualsevol afecció classificada a N73.0 no especificada com a 

aguda o crònica 

N73.3 Peritonitis pelviana femenina aguda  
N73.4 Peritonitis pelviana femenina crònica  
N73.5 Peritonitis pelviana femenina no especificada  



   

  677 

N73.6 Adherències peritoneals pelvianes femenines  
Exclou: adherències peritoneals pelvianes posteriors a un 

procediment (N99.4) 

N73.8 Altres malalties inflamatòries pelvianes feme nines 
especificades  

N73.9 Malaltia inflamatòria pelviana femenina no es pecificada  
infecció o inflamació pelviana femenina NE 

 N74∗∗∗∗   Trastorns inflamatoris pelvians femenins en malal ties 
classificades en un altre lloc 

N74.0∗∗∗∗ Infecció tuberculosa del coll uterí (A18.1†)  
N74.1∗∗∗∗ Malaltia inflamatòria pelviana femenina tuberculosa  (A18.1†) 

endometritis tuberculosa 

N74.2∗∗∗∗ Malaltia inflamatòria pelviana femenina sifilítica (A51.4†, 
A52.7†) 

N74.3∗∗∗∗ Malaltia inflamatòria pelviana femenina gonocòccica  (A54.2†) 
N74.4∗∗∗∗ Malaltia inflamatòria pelviana femenina per clamídi es 

(A56.1†) 
N74.8∗∗∗∗ Trastorns inflamatoris pelvians femenins en altres malalties 

classificades en un altre lloc  

  N75    Malalties de la glàndula de Bartholin 
N75.0 Quist de la glàndula de Bartholin  
N75.1 Abscés de la glàndula de Bartholin  
N75.8 Altres malalties de la glàndula de Bartholin  

bartholinitis 

N75.9 Malaltia de la glàndula de Bartholin no espec ificada  

  N76    Altres inflamacions de la vagina i la vulva 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

Exclou: vaginitis senil (atròfica) (N95.2) 

N76.0 Vaginitis aguda  
vaginitis NE 
vulvovaginitis: 
• aguda 
• NE 
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N76.1 Vaginitis subaguda i crònica  
vulvovaginitis: 
• crònica 
• subaguda 

N76.2 Vulvitis aguda  
vulvitis NE 

N76.3 Vulvitis subaguda i crònica  
N76.4 Abscés vulvar  

àntrax vulvar 

N76.5 Ulceració vaginal  
N76.6 Ulceració vulvar  
N76.8 Altres inflamacions especificades de la vagin a i la vulva  

 N77∗∗∗∗   Inflamació i ulceració vulvovaginals en malalties  
classificades en un altre lloc 

N77.0∗∗∗∗ Ulceració vulvar en malalties infeccioses i parasit àries 
classificades en un altre lloc  
ulceració vulvar en: 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (A60.0†) 
• tuberculosi (A18.1†) 

N77.1∗∗∗∗ Vaginitis, vulvitis i vulvovaginitis en malalties i nfeccioses i 
parasitàries classificades en un altre lloc  
vaginitis, vulvitis i vulvovaginitis en: 
• candidosi (B37.3†) 
• infecció per herpesvirus [herpes simple] (A60.0†) 
• infestació per oxiürs (B80†) 

N77.8∗∗∗∗ Inflamació i ulceració vulvovaginals en altres mala lties 
classificades en un altre lloc  
ulceració vulvar en malaltia de Behçet (M35.2†) 

Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení 
(N80-N98) 

  N80    Endometriosi 
N80.0 Endometriosi uterina  

adenomiosi 

N80.1 Endometriosi ovàrica  
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N80.2 Endometriosi de la trompa de Fal·lopi  
N80.3 Endometriosi del peritoneu pelvià  
N80.4 Endometriosi del septe rectovaginal i la vagi na 
N80.5 Endometriosi intestinal  
N80.6 Endometriosi en cicatriu cutània  
N80.8 Altres endometriosis  
N80.9 Endometriosi no especificada  

  N81    Prolapse genital femení 
Exclou: prolapse de la volta de la vagina després d'una 

histerectomia (N99.3) 
prolapse genital que complica l'embaràs, el treball de 

part o el part (O34.5) 
prolapse i hèrnia de l'ovari i la trompa de Fal·lopi 

(N83.4) 

N81.0 Uretrocele femenina  
Exclou: uretrocele amb: 

• cistocele (N81.1) 
• prolapse uterí (N81.2-N81.4) 

N81.1 Cistocele  
cistocele amb uretrocele 
prolapse (de paret) vaginal (anterior) NE 

Exclou: cistocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4) 

N81.2 Prolapse uterovaginal incomplet  
prolapse de coll uterí NE 
prolapse uterí: 
• de primer grau 
• de segon grau 

N81.3 Prolapse uterovaginal complet  
procidència (uterina) NE 
prolapse uterí de tercer grau 

N81.4 Prolapse uterovaginal no especificat  
prolapse uterí NE 

N81.5 Enterocele vaginal  
Exclou: enterocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4) 
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N81.6 Rectocele  
prolapse de paret vaginal posterior 

Exclou: prolapse rectal (K62.3) 
rectocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4) 

N81.8 Altres prolapses genitals femenins  
laceració antiga dels músculs del sòl pelvià 
perineu deficient 

N81.9 Prolapse genital femení no especificat  

  N82    Fístules que afecten el tracte genital femení 
Exclou: fístules vesicointestinals (N32.1) 

N82.0 Fístula vesicovaginal  
N82.1 Altres fístules urogenitals en la dona  

fístula: 
• cervicovesical 
• ureterovaginal 
• uretrovaginal 
• uteroureteral 
• uterovesical 

N82.2 Fístula de vagina a intestí prim  
N82.3 Fístula de vagina a intestí gros  

fístula rectovaginal 

N82.4 Altres fístules enterogenitals en la dona  
fístula enterouterina 

N82.5 Fístules genitocutànies en la dona  
fístula: 
• de l’úter a la paret abdominal 
• vaginoperineal 

N82.8 Altres fístules del tracte genital femení  
N82.9 Fístula del tracte genital femení no especifi cada  

  N83    Trastorns no inflamatoris de l’ovari, la trompa d e 
Fal·lopi i el lligament ample 
Exclou: hidrosàlpinx (N70.1) 

N83.0 Quist fol·licular de l’ovari  
quist del fol·licle de Graaf 
quist fol·licular hemorràgic (de l'ovari) 
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N83.1 Quist del cos luti  
quist del cos luti hemorràgic 

N83.2 Altres quists ovàrics i quists ovàrics no esp ecificats  
quist de retenció 
quist simple de l'ovari   

 
Exclou: quist ovàric: 

• de desenvolupament (Q50.1) 
• neoplàstic (D27) 
síndrome de l'ovari poliquístic (E28.2) 

N83.3 Atròfia adquirida de l’ovari i la trompa de F al·lopi  
N83.4 Prolapse i hèrnia de l’ovari i la trompa de F al·lopi  
N83.5 Torsió de l’ovari, el pedicle ovàric i la tro mpa de Fal·lopi  

torsió de: 
• conducte accessori 
• hidàtide de Morgagni 

N83.6 Hematosàlpinx  
Exclou: hematosàlpinx amb: 

• hematocolpos (N89.7) 
• hematomètria (N85.7) 

N83.7 Hematoma del lligament ample  
N83.8 Altres trastorns no inflamatoris de l’ovari, la trompa de 

Fal·lopi i el lligament ample  
síndrome de laceració del lligament ample [Allen-Masters] 

N83.9 Trastorn no inflamatori de l’ovari, la trompa  de Fal·lopi i el 
lligament ample no especificat  

  N84    Pòlip del tracte genital femení 
Exclou: pòlip adenomatós (D28.–) 

pòlip placentari (O90.8) 

N84.0 Pòlip del cos uterí  
pòlip: 
• endometrial 
• uterí NE 

Exclou: hiperplàsia endometrial polipoide (N85.0) 

N84.1 Pòlip del coll uterí  
pòlip mucós del coll uterí 

N84.2 Pòlip vaginal  
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N84.3 Pòlip vulvar  
pòlip dels llavis vulvars 

N84.8 Pòlip d'altres parts del tracte genital femen í 
N84.9 Pòlip del tracte genital femení no especifica t 

  N85    Altres trastorns no inflamatoris de l'úter, excep te del 
coll uterí 
Exclou: endometriosi (N80.–) 

malalties inflamatòries uterines (N71.–) 
pòlip del cos uterí (N84.0) 
prolapse uterí (N81.–) 
trastorns no inflamatoris del coll uterí (N86-N88) 

N85.0 Hiperplàsia glandular endometrial  
hiperplàsia d'endometri: 
• glanduloquística 
• polipoide 
• quística 
• NE 

N85.1 Hiperplàsia adenomatosa endometrial  
hiperplàsia d'endometri atípica (adenomatosa) 

N85.2 Hipertròfia uterina  
úter voluminós o augmentat 

Exclou: hipertròfia uterina puerperal (O90.8) 

N85.3 Subinvolució de l'úter  
Exclou: subinvolució uterina puerperal (O90.8) 

N85.4 Malposició de l’úter  
anteversió 
retroflexió 
retroversió 

de l'úter   
 

Exclou: malposició de l'úter que complica l'embaràs, el treball 
de part o el part (O34.5, O65.5) 

N85.5 Inversió uterina  
Exclou: inversió uterina postpart (O71.2) 

traumatisme obstètric actual (O71.2) 

N85.6 Sinèquies intrauterines  
N85.7 Hematomètria  

hematosàlpinx amb hematomètria 

Exclou: hematomètria amb hematocolpos (N89.7) 
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N85.8 Altres trastorns no inflamatoris de l'úter es pecificats  
atròfia uterina adquirida 
fibrosi uterina NE 

N85.9 Trastorn no inflamatori de l'úter no especifi cat  
trastorn uterí NE 

  N86    Erosió i ectropi del coll uterí 
eversió 
úlcera de decúbit (tròfica) de coll uterí   

 
Exclou: amb cervicitis (N72) 

  N87    Displàsia del coll uterí 
Exclou: carcinoma in situ de coll uterí (D06.–) 

N87.0 Displàsia lleu del coll uterí  
neoplàsia intraepitelial cervical [NIC], grau I 

N87.1 Displàsia moderada del coll uterí  
neoplàsia intraepitelial cervical [NIC], grau II 

N87.2 Displàsia greu del coll uterí no classificada  a cap altre lloc  
displàsia greu del coll uterí NE 

Exclou: neoplàsia intraepitelial cervical [NIC], grau III, amb 
menció de displàsia greu o sense (D06.–) 

N87.9 Displàsia del coll uterí no especificada  

  N88    Altres trastorns no inflamatoris del coll uterí 
Exclou: malaltia inflamatòria del coll uterí (N72) 

pòlip del coll uterí (N84.1) 

N88.0 Leucoplàsia del coll uterí  
N88.1 Laceració antiga del coll uterí  

adherències del coll uterí 

Exclou: traumatisme obstètric actual (O71.3) 

N88.2 Estretor i estenosi del coll uterí  
Exclou: que complica el part (O65.5) 

N88.3 Incompetència del coll uterí  
proves i tractament d'incompetència cervical (sospitada) en una 

dona no embarassada 

Exclou: que afecta el fetus o el nadó (P01.0) 
que complica l'embaràs (O34.3) 
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N88.4 Elongació hipertròfica del coll uterí  
N88.8 Altres trastorns no inflamatoris del coll ute rí especificats  

Exclou: traumatisme obstètric actual (O71.3) 

N88.9 Trastorn no inflamatori del coll uterí no esp ecificat  

  N89    Altres trastorns no inflamatoris de la vagina 
Exclou: carcinoma in situ de vagina (D07.2) 

inflamació de la vagina (N76.–) 
leucorrea tricomonal (A59.0) 
vaginitis senil (atròfica) (N95.2) 

N89.0 Displàsia lleu de la vagina  
neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau I 

N89.1 Displàsia moderada de la vagina  
neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau II 

N89.2 Displàsia greu de la vagina no classificada a  cap altre lloc  
displàsia vaginal greu NE 

Exclou: neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau III, amb 
menció de displàsia greu o sense (D07.2) 

N89.3 Displàsia de la vagina no especificada  
N89.4 Leucoplàsia vaginal  
N89.5 Estenosi i atrèsia de la vagina  

adherències vaginals 
estenosi vaginal 

Exclou: adherències vaginals postoperatòries (N99.2) 

N89.6 Anell himenal estret  
estretor de l'introit 
himen rígid 

Exclou: himen imperforat (Q52.3) 

N89.7 Hematocolpos  
hematocolpos amb hematomètria o hematosàlpinx 

N89.8 Altres trastorns no inflamatoris de la vagina  especificats  
laceració vaginal antiga 
leucorrea NE 
úlcera vaginal per pessari 

Exclou: laceració antiga que afecta els músculs del sòl pelvià 
(N81.8) 

traumatisme obstètric actual (O70.–, O71.4, O71.7-
O71.8) 
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N89.9 Trastorn no inflamatori de la vagina no espec ificat  

  N90    Altres trastorns no inflamatoris de la vulva i el  perineu 
Exclou: carcinoma in situ de la vulva (D07.1) 

inflamació de la vulva (N76.–) 
traumatisme obstètric actual (O70.–, O71.7-O71.8) 

N90.0 Displàsia lleu de la vulva  
neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau I 

N90.1 Displàsia moderada de la vulva  
neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau II 

N90.2 Displàsia greu de la vulva no classificada a cap altre lloc  
displàsia vulvar greu NE 

Exclou: neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau III, amb 
menció de displàsia greu o sense (D07.1) 

N90.3 Displàsia de la vulva no especificada  
N90.4 Leucoplàsia vulvar  

craurosi 
distròfia vulvar   

 
N90.5 Atròfia vulvar  

estenosi vulvar 

N90.6 Hipertròfia vulvar  
hipertròfia dels llavis vulvars 

N90.7 Quist vulvar  
N90.8 Altres trastorns no inflamatoris de la vulva i el perineu 

especificats  
adherències vulvars 
hipertròfia del clítoris 

N90.9 Trastorn no inflamatori de la vulva i el peri neu no especificat  

  N91    Menstruació absent, escassa i infreqüent 
Exclou: disfunció ovàrica (E28.–) 

N91.0 Amenorrea primària  
absència de la primera menstruació en la pubertat 

N91.1 Amenorrea secundària  
absència de menstruació en una dona que ha menstruat 
prèviament 
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N91.2 Amenorrea no especificada  
absència de menstruació NE 

N91.3 Oligomenorrea primària  
menstruació escassa o infreqüent des de l'inici 

N91.4 Oligomenorrea secundària  
menstruació escassa o infreqüent en una dona que prèviament 

havia tingut menstruacions normals 

N91.5 Oligomenorrea no especificada  
hipomenorrea NE 

  N92    Menstruació excessiva, freqüent i irregular 
Exclou: hemorràgia postmenopàusica (N95.0) 

N92.0 Menstruació excessiva i freqüent amb cicle re gular  
menorràgia NE 
menstruacions abundants NE 
polimenorrea 

N92.1 Menstruació excessiva i freqüent amb cicle ir regular  
hemorràgia intermenstrual irregular 
intervals irregulars i escurçats entre hemorràgies menstruals 
menometrorràgia 
metrorràgia 

N92.2 Menstruació excessiva en la pubertat  
hemorràgia de la pubertat 
hemorràgia excessiva associada a l’inici dels períodes menstruals 
menorràgia puberal 

N92.3 Hemorràgia d'ovulació  
hemorràgia intermenstrual regular 

N92.4 Hemorràgia excessiva en el període premenopàu sic  
menorràgia o metrorràgia: 
• climatèrica 
• menopàusica 
• preclimatèrica 
• premenopàusica 

N92.5 Altres menstruacions irregulars especificades  
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N92.6 Menstruació irregular no especificada  
hemorràgia irregular NE 
períodes irregulars NE 

Exclou: menstruació irregular amb: 
• intervals allargats o hemorràgia escassa (N91.3-

N91.5) 
• intervals escurçats o hemorràgia excessiva (N92.1) 

  N93    Altres hemorràgies uterines i vaginals anòmales 
Exclou: hemorràgia vaginal neonatal (P54.6) 

pseudomenstruació (P54.6) 

N93.0 Hemorràgia postcoital i per contacte  
N93.8 Altres hemorràgies uterines i vaginals anòmal es 

especificades  
hemorràgia uterina o vaginal funcional o disfuncional NE 

N93.9 Hemorràgia uterina i vaginal anòmales no espe cificades  

  N94    Dolor i altres afeccions associats als òrgans gen itals 
femenins i el cicle menstrual 

N94.0 Dolor de l'ovulació  
N94.1 Disparèunia  

Exclou: disparèunia psicogènica (F52.6) 

N94.2 Vaginisme  
Exclou: vaginisme psicogènic (F52.5) 

N94.3 Síndrome de tensió premenstrual  
N94.4 Dismenorrea primària  
N94.5 Dismenorrea secundària  
N94.6 Dismenorrea no especificada  
N94.8 Altres afeccions especificades associades als  òrgans 

genitals femenins i al cicle menstrual  
N94.9 Afecció no especificada associada als òrgans genitals 

femenins i el cicle menstrual  
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  N95    Trastorns menopàusics i altres trastorns 
perimenopàusics 
Exclou: hemorràgia excessiva en el període premenopàusic 

(N92.4) 
menopausa prematura NE (E28.3) 
osteoporosi postmenopàusica (M81.0) 

• amb fractura patològica (M80.0) 
uretritis postmenopàusica (N34.2) 

N95.0 Hemorràgia postmenopàusica  
Exclou: hemorràgia postmenopàusica associada a la 

menopausa artificial (N95.3) 

N95.1 Estats menopàusics i climatèrics femenins  
símptomes com ara sufocació, insomni, cefalàlgia i manca de 

concentració associats a la menopausa 

Exclou: estats menopàusics i climatèrics associats a la 
menopausa artificial (N95.3) 

N95.2 Vaginitis atròfica postmenopàusica  
vaginitis senil (atròfica) 

Exclou: vaginitis atròfica postmenopàusica associada a la 
menopausa artificial (N95.3) 

N95.3 Estats associats a la menopausa artificial  
síndrome posterior a la menopausa artificial 

N95.8 Altres trastorns menopàusics i perimenopàusic s especificats  
N95.9 Trastorn menopàusic i trastorn perimenopàusic  no 

especificats  

  N96    Avortadora habitual 
infertilitat relativa 
proves o atenció en una dona no embarassada 

Exclou: amb avortament actual (O03-O06) 
embarassada actualment (O26.2) 

  N97    Infertilitat femenina 
Inclou: esterilitat femenina NE 

incapacitat per a quedar-se embarassada 

Exclou: infertilitat relativa (N96) 

N97.0 Infertilitat femenina associada a anovulació  
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N97.1 Infertilitat femenina d'origen tubari  
associada a anomalia congènita de la trompa de Fal·lopi 
blocatge tubari 
estenosi tubària 
oclusió tubària 

N97.2 Infertilitat femenina d'origen uterí  
associada a anomalia uterina congènita 
no-implantació d'ou 

N97.3 Infertilitat femenina d'origen cervical  
N97.4 Infertilitat femenina associada a factors mas culins  
N97.8 Infertilitat femenina d'altres d'orígens  
N97.9 Infertilitat femenina no especificada  

  N98    Complicacions associades a la reproducció assisti da 
N98.0 Infecció associada a la inseminació artificia l 
N98.1 Hiperestimulació ovàrica  

hiperestimulació dels ovaris: 
• associada a l'ovulació induïda 
• NE 

N98.2 Complicacions de la temptativa d'introducció d'ou fecundat 
consecutiva a fecundació in vitro  

N98.3 Complicacions de la temptativa d'introducció d'embrió en 
transferència embrionària  

N98.8 Altres complicacions associades a la reproduc ció assistida  
complicacions de la inseminació artificial per: 
• donant 
• parella 

N98.9 Complicació associada a la reproducció assist ida no 
especificada  
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Altres trastorns de l'aparell genitourinari 
(N99) 

  N99    Trastorns de l’aparell genitourinari posteriors a  un 
procediment no classificats a cap altre lloc 
Exclou: cistitis per irradiació (N30.4) 

estats associats a la menopausa artificial (N95.3) 
osteoporosi postooforectomia (M81.1) 
• amb fractura patològica (M80.1) 

N99.0 Fallida renal posterior a un procediment  
N99.1 Estenosi uretral posterior a un procediment  

estenosi uretral postcateterisme 

N99.2 Adherències vaginals postoperatòries  
N99.3 Prolapse de la volta de la vagina després d’u na histerectomia  
N99.4 Adherències peritoneals pelvianes posteriors a un 

procediment  
N99.5 Funcionament defectuós d'estoma extern del tr acte urinari  
N99.8 Altres trastorns de l'aparell genitourinari p osteriors a un 

procediment  
síndrome de l’ovari residual 

N99.9 Trastorn de l'aparell genitourinari no especi ficat posterior a 
un procediment  
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Embaràs, part i puerperi 
(O00-O99) 

Exclou: lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 
(S00-T98) 

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-
B24) 

necrosi de la hipòfisi postpart (E23.0) 
osteomalàcia puerperal (M83.0) 
supervisió de: 
• embaràs de risc elevat (Z35.–) 
• embaràs normal (Z34.–) 
tètanus obstètric (A34) 
trastorns mentals i trastorns del comportament associats al 

puerperi (F53.–) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

O00-O08 Embaràs amb resultat abortiu 
O10-O16 Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en l’embaràs, el part i 

el puerperi 
O20-O29 Altres trastorns materns relacionats sobretot amb l’embaràs 
O30-O48 Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i 

possibles problemes en el part 
O60-O75 Complicacions del treball de part i el part 
O80-O84 Part 
O85-O92 Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi 
O94-O99 Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc 
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Embaràs amb resultat abortiu 
(O00-O08) 

Exclou: continuació de l’embaràs en gestació múltiple després 
d’avortament d’un o més fetus (O31.1) 

  O00    Embaràs ectòpic 
Inclou: embaràs ectòpic amb ruptura 

Empreu un codi addicional de la categoria O08.–, si voleu, per a 
identificar qualsevol complicació associada. 

O00.0 Embaràs abdominal  
Exclou: assistència materna per fetus viable en embaràs 

abdominal (O36.7) 
part de fetus viable en embaràs abdominal (O83.3) 
 

O00.1 Embaràs tubari  
avortament tubari 
embaràs fal·lopià 
ruptura de la trompa de Fal·lopi provocada per l’embaràs 

O00.2 Embaràs ovàric  
O00.8 Altres embarassos ectòpics  

embaràs: 
• cervical 
• corn 
• intralligamentós 
• mural 

O00.9 Embaràs ectòpic no especificat  

  O01    Mola hidatiforme 
Empreu un codi addicional de la categoria O08.–, si voleu, per a 
identificar qualsevol complicació associada. 

Exclou: mola hidatiforme maligna (D39.2) 

O01.0 Mola hidatiforme completa  
mola hidatiforme clàssica 

O01.1 Mola hidatiforme incompleta i parcial  
O01.9 Mola hidatiforme no especificada  

malaltia trofoblàstica NE 
mola vesicular NE 
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  O02    Altres productes anòmals de concepció 
Empreu un codi addicional de la categoria O08.–, si voleu, per a 
identificar qualsevol complicació associada. 

Exclou: fetus papiraci (O31.0) 

O02.0 Ou malmès i mola no hidatiforme  
mola: 
• carnosa 
• intrauterina NE 
• molsuda 
ou patològic 

O02.1 Avortament diferit 
mort fetal precoç amb retenció del fetus mort 

Exclou: avortament diferit amb: 
• mola: 

• hidatiforme (O01.–) 
• no hidatiforme (O02.0) 

• ou malmès (O02.0) 

O02.8 Altres productes anòmals de concepció especif icats  
Exclou: productes anòmals de concepció especificats amb: 

• mola: 
• hidatiforme (O01.–) 
• no hidatiforme (O02.0) 

• ou malmès (O02.0) 

O02.9 Productes anòmals de concepció no especificat s 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories O03-O06: 

Nota: L’avortament incomplet inclou la retenció de productes de la 
concepció consecutiva a l’avortament. 

.0 Incomplet, complicat per infecció pelviana i del tracte genital 
amb les afeccions d’O08.0 

.1 Incomplet, complicat per hemorràgia retardada o excessiva 
amb les afeccions d’O08.1 

.2 Incomplet, complicat per embòlia 
amb les afeccions d’O08.2 

.3 Incomplet, amb altres complicacions i complicacions no 
especificades 
amb les afeccions d’O08.3-O08.9 
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.4 Incomplet, sense complicacions 

.5 Complet o no especificat, complicat per infecció pelviana i del tracte 
genital 
amb les afeccions d’O08.0 

.6 Complet o no especificat, complicat per hemorràgia retardada o 
excessiva 
amb les afeccions d’O08.1 

.7 Complet o no especificat, complicat per embòlia 
amb les afeccions d’O08.2 

.8 Complet o no especificat, amb altres complicacions i complicacions 
no especificades 
amb les afeccions d’O08.3-O08.9 

.9 Complet o no especificat, sense complicació 

  O03    Avortament espontani 
[Vegeu les subdivisions abans del codi O03.] 

Inclou: aborció 

  O04    Avortament provocat mèdic 
[Vegeu les subdivisions abans del codi O03.] 

Inclou: avortament terapèutic 

interrupció de l’embaràs: 
• legal 
• terapèutica 

  O05    Altres avortaments 
[Vegeu les subdivisions abans del codi O03.] 

  O06    Avortament no especificat 
[Vegeu les subdivisions abans del codi O03.] 

Inclou: avortament provocat NE 
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  O07    Temptativa fallida d’avortament 
Inclou: temptativa fallida de provocar l’avortament 

Exclou: avortament incomplet (O03-O06) 

O07.0 Avortament provocat mèdic fallit, complicat p er infecció 
pelviana i del tracte genital  
amb les afeccions d’O08.0 

O07.1 Avortament provocat mèdic fallit, complicat p er hemorràgia 
retardada o excessiva  
amb les afeccions d’O08.1 

O07.2 Avortament provocat mèdic fallit, complicat p er embòlia  
amb les afeccions d’O08.2 

O07.3 Avortament provocat mèdic fallit, amb altres complicacions i 
complicacions no especificades  
amb les afeccions d’O08.3-O08.9 

O07.4 Avortament provocat mèdic fallit, sense compl icació  
avortament provocat mèdic fallit NE 

O07.5 Altres temptatives fallides d’avortament i te mptativa fallida 
d’avortament no especificada, complicades per infec ció 
pelviana i del tracte genital  
amb les afeccions d’O08.0 

O07.6 Altres temptatives fallides d’avortament i te mptativa fallida 
d’avortament no especificada, complicades per hemor ràgia 
retardada o excessiva  
amb les afeccions d’O08.1 

O07.7 Altres temptatives fallides d’avortament i te mptativa fallida 
d’avortament no especificada, complicades per embòl ia 
amb les afeccions d’O08.2 

O07.8 Altres temptatives fallides d’avortament i te mptativa fallida 
d’avortament no especificada, amb altres complicaci ons i 
complicacions no especificades  
amb les afeccions d’O08.3-O08.9 

O07.9 Altres temptatives fallides d’avortament i te mptativa fallida 
d’avortament no especificada, sense complicacions  
temptativa fallida d’avortament NE 
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  O08    Complicacions consecutives a avortament i embaràs  
ectòpic i embaràs molar 
Nota: Empreu aquest codi principalment per a la codificació 

de morbiditat. Per a utilitzar aquesta categoria feu 
referència a les regles i directrius per a la codificació 
de morbiditat del volum 2. 

O08.0 Infecció pelviana i del tracte genital consec utives a 
avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar  
endometritis 
ooforitis 
parametritis 
peritonitis pelviana 
salpingitis 
salpingo-ooforitis 
sèpsia 
septicèmia 
xoc sèptic 

consecutiu -iva a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
Exclou: embòlia sèptica o septicopièmica (O08.2) 

infecció del tracte urinari (O08.8) 

O08.1 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a avortament 
i embaràs ectòpic i embaràs molar  
afibrinogenèmia 
coagulació intravascular 
síndrome de desfibrinació 

consecutiva a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
O08.2 Embòlia consecutiva a avortament i embaràs ec tòpic i 

embaràs molar  
embòlia (per) (de): 
• aire 
• coàgul sanguini 
• líquid àmnic 
• pièmica 
• pulmonar 
• sabó 
• sèptica o septicopièmica 
• NE 

consecutiva a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
O08.3 Xoc consecutiu a avortament i embaràs ectòpic  i embaràs 

molar  
col·lapse circulatori 
xoc (postoperatori) 

consecutiu a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
Exclou: xoc sèptic (O08.0) 
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O08.4 Fallida renal consecutiva a avortament i emba ràs ectòpic i 
embaràs molar  
fallida renal (aguda) 
necrosi renal tubular 
oligúria 
tancament renal 
urèmia 

consecutiu -iva a afeccions 
classificables a O00-O07  

 
O08.5 Trastorns metabòlics consecutius a avortament  i embaràs 

ectòpic i embaràs molar  
desequilibri electrolític consecutiu a afeccions classificables a 

O00-O07 

O08.6 Lesió d’òrgans i teixits pelvians consecutiva  a avortament i 
embaràs ectòpic i embaràs molar  
laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o 

farmacològics de: 
• bufeta urinària 
• coll uterí 
• intestí 
• lligament ample 
• teixit periuretral 
• úter 

consecutiu -iva a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
O08.7 Altres complicacions venoses consecutives a a vortament i 

embaràs ectòpic i embaràs molar  
O08.8 Altres complicacions venoses consecutives a a vortament i 

embaràs ectòpic i embaràs molar  
aturada cardíaca 
infecció del tracte urinari 

consecutiva a afeccions 
classificables a O00-O07   

 
O08.9 Complicació consecutiva a avortament i embarà s ectòpic i 

embaràs molar no especificada  
complicació no especificada consecutiva a afeccions classificables 

a O00-O07 
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Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en 
l’embaràs, el part i el puerperi 
(O10-O16) 

  O10    Hipertensió preexistent que complica l’embaràs, e l part 
i el puerperi 
Inclou: les afeccions de la llista amb proteïnúria preexistent 

Exclou: hipertensió preexistent amb augment de proteïnúria o 
proteïnúria superposada (O11) 

O10.0 Hipertensió essencial preexistent que complic a l’embaràs, el 
part i el puerperi  
Qualsevol afecció d’I10 especificada com a motiu d’assistència 

obstètrica durant l’embaràs, el part o el puerperi 

O10.1 Cardiopatia hipertensiva preexistent que comp lica l’embaràs, 
el part i el puerperi  
Qualsevol afecció d’I11.– especificada com a motiu d’assistència 

obstètrica durant l’embaràs, el part o el puerperi 

O10.2 Malaltia renal hipertensiva preexistent que c omplica 
l’embaràs, el part i el puerperi  
Qualsevol afecció d’I12.– especificada com a motiu d’assistència 

obstètrica durant l’embaràs, el part o el puerperi 

O10.3 Cardiopatia hipertensiva preexistent i malalt ia renal 
hipertensiva preexistent que compliquen l’embaràs, el part i 
el puerperi  
Qualsevol afecció d’I13.– especificada com a motiu d’assistència 

obstètrica durant l’embaràs, el part o el puerperi 

O10.4 Hipertensió secundària preexistent que compli ca l’embaràs, 
el part i el puerperi  
Qualsevol afecció d’I15.– especificada com a motiu d’assistència 

obstètrica durant l’embaràs, el part o el puerperi 

O10.9 Hipertensió preexistent no especificada que c omplica 
l’embaràs, el part i el puerperi  

  O11    Trastorn hipertensiu preexistent amb proteïnúria 
superposada 
afeccions d’O10.– complicades per augment de proteïnúria 
preeclàmpsia superposada 
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  O12    Edema i proteïnúria gestacionals [induïts per 
l’embaràs] sense hipertensió 

O12.0 Edema gestacional  
O12.1 Proteïnúria gestacional  
O12.2 Edema gestacional amb proteïnúria  

  O13    Hipertensió gestacional [induïda per l’embaràs] s ense 
proteïnúria significativa 
hipertensió gestacional NE 
preeclàmpsia lleu 

  O14    Hipertensió gestacional [induïda per l’embaràs] a mb 
proteïnúria significativa 
Exclou: preeclàmpsia superposada (O11) 

O14.0 Preeclàmpsia moderada  
O14.1 Preeclàmpsia greu  
O14.9 Preeclàmpsia no especificada  

  O15    Eclàmpsia 
Inclou: convulsions consecutives a afeccions d’O10-O14 i 

O16 
eclàmpsia amb hipertensió preexistent o induïda per 

l’embaràs 

O15.0 Eclàmpsia en l’embaràs  
O15.1 Eclàmpsia en el treball de part  
O15.2 Eclàmpsia en el puerperi  
O15.9 Eclàmpsia no especificada pel que fa al perío de 

eclàmpsia NE 

  O16    Hipertensió materna no especificada 
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Altres trastorns materns relacionats sobretot amb 
l’embaràs 
(O20-O29) 

Nota: Les categories O24.– i O25 inclouen les afeccions de la llista fins 
i tot quan ocorren durant l’embaràs o el puerperi. 

Exclou: assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i 
possibles problemes en el part (O30-O48) 

malalties maternes classificables en un altre lloc que compliquen 
l’embaràs, el treball de part i el part, i el puerperi (O98-O99) 

  O20    Hemorràgia al començament de l’embaràs 
Exclou: embaràs amb resultat abortiu (O00-O08) 

O20.0 Amenaça d’avortament  
hemorràgia especificada com a provocada per una amenaça 

d’avortament 

O20.8 Altres hemorràgies al començament de l’embarà s 
O20.9 Hemorràgia al començament de l’embaràs no esp ecificada  

  O21    Vòmits excessius en l’embaràs 
O21.0 Hiperèmesi gravídica lleu  

hiperèmesi gravídica lleu o NE que comença abans de 22 
setmanes completes de gestació 

O21.1 Hiperèmesi gravídica amb alteració metabòlica  
hiperèmesi gravídica, que comença abans de 22 setmanes 

completes de gestació, amb alteració metabòlica, com ara: 
• depleció de carbohidrats 
• desequilibri electrolític 
• deshidratació 

O21.2 Vòmits tardans de l’embaràs  
vòmits excessius que comencen després de 22 setmanes completes 

de gestació 

O21.8 Altres vòmits que compliquen l’embaràs  
vòmits provocats per malalties classificades en un altre lloc, que 

compliquen l’embaràs 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa. 

O21.9 Vòmits no especificats de l’embaràs  
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  O22    Complicacions venoses en l’embaràs 
Exclou: embòlia pulmonar obstètrica (O88.–) 

les afeccions enumerades com a complicacions de: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O07, O08.7) 
• part i puerperi (O87.–) 

O22.0 Venes varicoses d’extremitat inferior en l’em baràs  
venes varicoses NE en l’embaràs 

O22.1 Varices genitals en l’embaràs  
varices perineals 
varices vaginals 
varices vulvars 

en l’embaràs   
 
O22.2 Tromboflebitis superficial en l’embaràs  

tromboflebitis de les cames en l’embaràs 

O22.3 Flebotrombosi profunda en l’embaràs  
trombosi de venes profundes prepart 

O22.4 Hemorroides en l’embaràs  
O22.5 Trombosi venosa cerebral en l’embaràs  

trombosi del si venós cerebral en l’embaràs 

O22.8 Altres complicacions venoses en l’embaràs  
O22.9 Complicació venosa en l’embaràs no especificada  

flebitis gestacional NE 
flebopatia gestacional NE 
trombosi gestacional NE 

  O23    Infeccions del tracte genitourinari en l’embaràs 
O23.0 Infeccions del ronyó en l’embaràs  
O23.1 Infeccions de la bufeta urinària en l’embaràs  
O23.2 Infeccions de la uretra en l’embaràs  
O23.3 Infeccions d’altres parts del tracte urinari en l’embaràs  
O23.4 Infecció no especificada del tracte urinari e n l’embaràs  
O23.5 Infeccions del tracte genital en l’embaràs  
O23.9 Altres infeccions del tracte genitourinari en  l’embaràs i 

infecció del tracte genitourinari no especificada e n l’embaràs  
infecció del tracte genitourinari en l’embaràs NE 
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  O24    Diabetis mellitus en l’embaràs 
Inclou: en el part i el puerperi 

O24.0 Diabetis mellitus insulinodependent preexiste nt  
O24.1 Diabetis mellitus no insulinodependent preexi stent  
O24.2 Diabetis mellitus preexistent relacionada amb  malnutrició  
O24.3 Diabetis mellitus preexistent no especificada  
O24.4 Diabetis mellitus apareguda durant l’embaràs  

diabetis mellitus gestacional NE 

O24.9 Diabetis mellitus en l’embaràs no especificad a 

  O25    Malnutrició en l’embaràs 
malnutrició en el part i el puerperi 

  O26    Assistència materna per altres afeccions relacion ades 
sobretot amb l’embaràs 

O26.0 Augment excessiu de pes en l’embaràs  
Exclou: edema gestacional (O12.0, O12.2) 

O26.1 Poc augment de pes en l’embaràs  
O26.2 Assistència mèdica en l’embaràs per a l’avort adora habitual  

Exclou: avortadora habitual: 
• amb avortament actual (O03-O06) 
• sense embaràs en curs (N96) 

O26.3 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut e n l’embaràs  
O26.4 Herpes gestacional  
O26.5 Síndrome d’hipotensió materna  

síndrome d’hipotensió supina 

O26.6 Trastorns hepàtics en l’embaràs, el part i el  puerperi  
Exclou: síndrome hepatorenal consecutiva al treball de part i el 

part (O90.4) 

O26.7 Subluxació de la símfisi (púbica) en l’embarà s, el part i el 
puerperi  
Exclou: separació traumàtica de la símfisi (púbica) durant el 

part (O71.6) 

O26.8 Altres afeccions relacionades amb l’embaràs e specificades  
esgotament i fatiga 
malaltia renal 
neuritis perifèrica 

relacionat -ada amb l’embaràs  
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O26.9 Afecció relacionada amb l’embaràs no especifi cada  

  O28    Resultats anòmals en cribratge prenatal de la mar e 
Exclou: assistència materna relacionada amb el fetus i la 

cavitat àmnica i possibles problemes en el part (O30-
O48) 

resultats en diagnòstic classificats en un altre lloc –v. 
l’índex alfabètic 

O28.0 Resultat hemàtic anòmal en cribratge prenatal  de la mare  
O28.1 Resultat bioquímic anòmal en cribratge prenat al de la mare  
O28.2 Resultat citològic anòmal en cribratge prenat al de la mare  
O28.3 Resultat ultrasònic anòmal en cribratge prena tal de la mare  
O28.4 Resultat radiològic anòmal en cribratge prena tal de la mare  
O28.5 Resultat cromosòmic anòmal i resultat genètic  anòmal en 

cribratge prenatal de la mare  
O28.8 Altres resultats anòmals en cribratge prenata l de la mare  
O28.9 Resultat anòmal en cribratge prenatal de la m are, no 

especificat  

  O29    Complicacions de l’anestèsia durant l’embaràs 
Inclou: complicacions maternes aparegudes per 

l’administració d’anestèsics, generals o locals, i 
analgèsics o altres tipus de sedació durant l’embaràs 

Exclou: complicacions de l’anestèsia durant: 
• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 

(O00-O08) 
• puerperi (O89.–) 
• treball de part i part (O74.–) 

O29.0 Complicacions pulmonars en l’anestèsia durant  l’embaràs  
col·lapse pulmonar per pressió 
inhalació del contingut o 

secrecions de l’estómac NE 
pneumonitis per aspiració 
síndrome de Mendelson 

provocat -ada per l’anestèsia 
durant l’embaràs  

 
O29.1 Complicacions cardíaques en l’anestèsia duran t l’embaràs  

aturada cardíaca 
insuficiència cardíaca 

provocada per l’anestèsia 
durant l’embaràs   
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O29.2 Complicacions del sistema nerviós central en l’anestèsia 
durant l’embaràs  
anòxia cerebral provocada per l’anestèsia durant l’embaràs 

O29.3 Reacció tòxica a anestèsia local durant l’emb aràs  
O29.4 Cefalàlgia induïda per anestèsia espinal i an estèsia epidural 

durant l’embaràs  
O29.5 Altres complicacions de l’anestèsia espinal i  l’anestèsia 

epidural durant l’embaràs  
O29.6 Intubació fallida o complicada durant l’embar às 
O29.8 Altres complicacions de l’anestèsia durant l’ embaràs  
O29.9 Complicació de l’anestèsia durant l’embaràs, no especificada  

Assistència materna relacionada amb el fetus i la 
cavitat àmnica i possibles problemes en el part 
(O30-O48) 

  O30    Gestació múltiple 
Exclou: complicacions específiques de la gestació múltiple 

(O31.–) 

O30.0 Embaràs de bessons  
O30.1 Embaràs triple  
O30.2 Embaràs quàdruple  
O30.8 Altres gestacions múltiples  
O30.9 Gestació múltiple no especificada  

embaràs múltiple NE 

  O31    Complicacions específiques de la gestació múltipl e 
Exclou: amb obstrucció del part (O64-O66) 

bessons units que causen desproporció (O33.7) 
part retardat del segon bessó, el trigemin, etc. (O63.2) 
presentació anòmala d’un o més fetus (O32.5) 

O31.0 Fetus papiraci  
fetus comprimit 

O31.1 Continuació de l’embaràs després d’avortament  d’un o més 
fetus  
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O31.2 Continuació de l’embaràs després de mort intr auterina d’un o 
més fetus  

O31.8 Altres complicacions específiques de la gesta ció múltiple  

  O32    Assistència materna per presentació anòmala del f etus 
coneguda o sospitada 
Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d’observació, 

hospitalització o una altra assistència obstètrica per a 
la mare, o com a motiu de cesària abans de l’inici del 
treball de part 

Exclou: les afeccions enumerades amb obstrucció del part 
(O64.–) 

O32.0 Assistència materna per situació inestable  
O32.1 Assistència materna per presentació de natges  
O32.2 Assistència materna per situació transversa i  situació 

obliqua  
presentació: 
• obliqua 
• transversa 

O32.3 Assistència materna per presentació de cara, presentació 
frontal i presentació de mentó  

O32.4 Assistència materna per cap alt a terme  
incapacitat del cap per a entrar a la zona superior de la pelvis 

O32.5 Assistència materna per gestació múltiple amb  presentació 
anòmala d’un o més fetus  

O32.6 Assistència materna per presentació composta  
O32.8 Assistència materna per altres presentacions anòmales del 

fetus  
O32.9 Assistència materna per presentació anòmala d el fetus no 

especificada  
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  O33    Assistència materna per desproporció coneguda o 
sospitada 
Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d’observació, 

hospitalització o altra assistència obstètrica per a la 
mare, o com a motiu de cesària abans de l’inici del 
treball de part 

Exclou: les afeccions enumerades amb obstrucció del part 
(O65-O66) 

O33.0 Assistència materna per desproporció provocad a per 
deformitat dels ossos pelvians materns  
deformitat pelviana que causa desproporció NE 

O33.1 Assistència materna per desproporció provocad a per pelvis 
uniformement reduïda  
pelvis estreta NE que causa desproporció 

O33.2 Assistència materna per desproporció provocad a per 
estenosi de la zona superior de la pelvis  
estenosi de la zona superior (pelvis) que causa desproporció 

O33.3 Assistència materna per desproporció provocad a per 
estenosi de la zona inferior de la pelvis  
estenosi de la zona inferior (pelvis) 
estenosi de la zona mitjana (pelvis) 

que causa 
desproporció   

 
O33.4 Assistència materna per desproporció d’origen  mixt matern i 

fetal  
O33.5 Assistència materna per desproporció provocad a per fetus 

anormalment gros  
desproporció d’origen fetal amb fetus format normalment 
desproporció fetal NE 

O33.6 Assistència materna per desproporció provocad a per fetus 
hidrocefàlic  

O33.7 Assistència materna per desproporció provocad a per altres 
deformitats fetals  
ascites fetal 
bessons units  
hidrop fetal 
meningomielocele fetal 
teratoma fetal sacre 
tumor fetal 

que causa -en desproporció   

 
O33.8 Assistència materna per desproporció d’un alt re origen  
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O33.9 Assistència materna per desproporció no espec ificada  
desproporció cefalopelviana NE 
desproporció fetopelviana NE 

  O34    Assistència materna per anomalia dels òrgans pelv ians 
coneguda o sospitada 
Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d’observació, 

hospitalització o altra assistència obstètrica per a la 
mare, o com a motiu de cesària abans de l’inici del 
treball de part 

Exclou: les afeccions enumerades amb obstrucció del part 
(O65.5) 

O34.0 Assistència materna per malformació congènita  de l’úter  
assistència materna per: 
• úter bicorne 
• úter doble 

O34.1 Assistència materna per tumor del cos uterí  
assistència materna per: 
• mioma uterí 
• pòlip del cos uterí 

Exclou: assistència materna per tumor del coll uterí (O34.4) 

O34.2 Assistència materna provocada per cicatriu ut erina de 
cirurgia prèvia  
assistència materna per cicatriu de cesària prèvia 

Exclou: part vaginal consecutiu a cesària prèvia NE (O75.7) 

O34.3 Assistència materna per incompetència cervica l 
assistència materna per: 
• cerclatge 
• sutura de Shirodkar 

amb menció d’incompetència 
cervical o sense   

 
O34.4 Assistència materna per altres anomalies del coll uterí  

assistència materna per: 
• cirurgia prèvia del coll uterí 
• estretor o estenosi del coll uterí 
• pòlip del coll uterí 
• tumor del coll uterí 

O34.5 Assistència materna per altres anomalies de l ’úter gràvid  
assistència materna per: 
• incarceració 
• prolapse 
• retroversió 

de l’úter gràvid   
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O34.6 Assistència materna per anomalia de la vagina  
assistència materna per: 
• cirurgia prèvia de la vagina 
• estenosi vaginal (adquirida) (congènita) 
• estretor vaginal 
• tumor vaginal 
• vagina septada 

Exclou: assistència materna per varices vaginals en l’embaràs 
(O22.1) 

O34.7 Assistència materna per anomalia de la vulva i el perineu  
assistència materna per: 
• cirurgia prèvia del perineu o la vulva 
• fibrosi perineal 
• rigidesa del perineu 
• tumor de la vulva 

Exclou: assistència materna per varices perineals i vulvars en 
l’embaràs (O22.1) 

O34.8 Assistència materna per altres anomalies dels  òrgans 
pelvians  
assistència materna per: 
• abdomen pèndul 
• cistocele 
• rectocele 
• reparació del sòl pelvià (prèvia) 
• rigidesa del sòl pelvià 

O34.9 Assistència materna per anomalia d’òrgan pelv ià no 
especificada 

  O35    Assistència materna per anomalia fetal i dany fet al 
coneguts o sospitats 
Inclou: les afeccions fetals de la llista com a motiu 

d’observació, hospitalització o altra assistència 
obstètrica per a la mare, o com a motiu de la 
interrupció de l’embaràs 

Exclou: assistència materna per desproporció coneguda o 
sospitada (O33.–) 
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O35.0 Assistència materna per malformació del siste ma nerviós 
central del fetus (sospitada)  
assistència materna per: 
• anencefàlia fetal (sospitada) 
• espina bífida fetal (sospitada) 

Exclou: anomalia cromosòmica del fetus (O35.1) 

O35.1 Assistència materna per anomalia cromosòmica del fetus 
(sospitada)  

O35.2 Assistència materna per malaltia hereditària del fetus 
(sospitada)  
Exclou: anomalia cromosòmica del fetus (O35.1) 

O35.3 Assistència materna per dany (sospitat) del f etus per malaltia 
vírica de la mare  
assistència materna per dany (sospitat) del fetus per: 
• infecció per citomegalovirus de la mare 
• rubèola materna 

O35.4 Assistència materna per dany (sospitat) del f etus provocat 
per l’alcohol  

O35.5 Assistència materna per dany (sospitat) del f etus provocat 
per drogues  
assistència materna per dany (sospitat) del fetus provocat per 

drogoaddicció 

Exclou: sofriment fetal en el treball de part i el part provocat 
per administració de fàrmacs (O68.–) 

O35.6 Assistència materna per dany (sospitat) del f etus provocat 
per radiació  

O35.7 Assistència materna per dany (sospitat) del f etus provocat 
per altres procediments mèdics  
assistència materna per dany (sospitat) del fetus provocat per: 
• amniocentesi 
• biòpsia 
• cirurgia intrauterina 
• dispositiu contraceptiu intrauterí 
• prova hematològica 

O35.8 Assistència materna per altres anomalies feta ls i danys fetals 
(sospitats)  
assistència materna per dany (sospitat) del fetus provocat per: 
• listeriosi materna 
• toxoplasmosi materna 
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O35.9 Assistència materna per altres anomalies feta ls i danys fetals 
(sospitats) no especificats  

  O36    Assistència materna per altres problemes fetals 
coneguts o sospitats 
Inclou: les afeccions fetals de la llista com a motiu 

d’observació, hospitalització o altra assistència 
obstètrica per a la mare, o com a motiu de la 
interrupció de l’embaràs 

Exclou: síndromes de transfusió placentària (O43.0) 
treball de part i part complicats per sofriment fetal 

[destret] (O68.–) 

O36.0 Assistència mèdica per isoimmunització rhesus  
anticossos anti-D [Rh] 
incompatibilitat d’Rh (amb hidrop fetal) 

O36.1 Assistència materna per altres tipus d’isoimm unització  
isoimmunització AB0 
isoimmunització NE (amb hidrop fetal) 

O36.2 Assistència materna per hidrop fetal  
hidrop fetal: 
• no associat a isoimmunització 
• NE 

O36.3 Assistència materna per signes d’hipòxia feta l 
O36.4 Assistència materna per mort intrauterina  

Exclou: avortament diferit (O02.1) 

O36.5 Assistència materna per creixement deficient del fetus  
assistència materna per: 
• falta de pes en relació amb l’edat gestacional, coneguda o 

sospitada 
• fetus petit en relació amb l’edat gestacional conegut o sospitat 
• insuficiència placentària coneguda o sospitada 

O36.6 Assistència materna per creixement excessiu d el fetus  
assistència materna per fetus gran en relació amb l’edat 

gestacional conegut o sospitat 

O36.7 Assistència materna per fetus viable en embar às abdominal  
O36.8 Assistència materna per altres problemes feta ls especificats  
O36.9 Assistència materna per problema fetal no esp ecificat  
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  O40    Polihidramni 
hidramni 

  O41    Altres trastorns del líquid àmnic i les membranes  
Exclou: ruptura prematura de les membranes (O42.–) 

O41.0 Oligohidramni  
oligohidramni, sense menció de ruptura de les membranes 

O41.1 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniqu es 
amnionitis 
corioamnionitis 
membranitis 
placentitis 

O41.8 Altres trastorns especificats del líquid àmni c i les 
membranes àmniques  

O41.9 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmn iques no 
especificat  

  O42    Ruptura prematura de les membranes 
O42.0 Ruptura prematura de les membranes, inici del  treball de part 

durant les 24 hores següents  
O42.1 Ruptura prematura de les membranes, inici del  treball de part 

després de 24 hores  
Exclou: amb treball de part retardat per teràpia (O42.2) 

O42.2 Ruptura prematura de les membranes, treball d e part retardat 
per teràpia  

O42.9 Ruptura prematura de les membranes no especif icada  

  O43    Trastorns de la placenta 
Exclou: assistència materna per creixement deficient del fetus a 

causa d’insuficiència placentària (O36.5) 
despreniment prematur de placenta [abrupció de 

placenta] (O45.–) 
placenta prèvia (O44.–) 

O43.0 Síndromes de transfusió placentària  
transfusió: 
• entre bessons 
• fetomaternal 
• maternofetal 
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O43.1 Malformació de la placenta  
placenta anòmala NE 
placenta circumval·lada 

O43.8 Altres trastorns de la placenta  
disfunció de placenta 
infart placentari 

O43.9 Trastorn de la placenta no especificat  

  O44    Placenta prèvia 
O44.0 Placenta prèvia especificada com a sense hemo rràgia  

implantació baixa de la placenta especificada com a sense 
hemorràgia 

O44.1 Placenta prèvia amb hemorràgia  
implantació baixa de la placenta NE o amb hemorràgia 
placenta prèvia: 
• marginal 
• parcial 
• total 

NE o amb hemorràgia   
 

Exclou: treball de part i part complicats per hemorràgia de 
vasos previs (O69.4) 

  O45    Despreniment prematur de la placenta [abrupció de  
placenta] 

O45.0 Despreniment prematur de la placenta amb defe cte de la 
coagulació  
abrupció de placenta amb hemorràgia (excessiva) associada a: 
• afibrinogenèmia 
• coagulació intravascular disseminada 
• hiperfibrinòlisi 
• hipofibrinogenèmia 

O45.8 Altres tipus de despreniment prematur de la p lacenta  
O45.9 Despreniment prematur de la placenta no espec ificat  

abrupció de placenta NE 

  O46    Hemorràgia prepart no classificada a cap altre ll oc 
Exclou: despreniment prematur de placenta [abrupció de 

placenta] (O45.–) 
hemorràgia al començament de l’embaràs (O20.–) 
hemorràgia intrapart NCAL (O67.–) 
placenta prèvia (O44.–) 
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O46.0 Hemorràgia prepart amb defecte de la coagulac ió  
hemorràgia prepart (excessiva) associada a: 
• afibrinogenèmia 
• coagulació intravascular disseminada 
• hiperfibrinòlisi 
• hipofibrinogenèmia 

O46.8 Altres tipus d’hemorràgia prepart  
O46.9 Hemorràgia prepart no especificada  

  O47    Part fals 
O47.0 Part fals abans de 37 setmanes completes de g estació  
O47.1 Part fals durant o després de 37 setmanes com pletes de 

gestació  
O47.9 Part fals no especificat  

  O48    Embaràs prolongat 
postmadur 
postterme 

Complicacions del treball de part i el part 
(O60-O75) 

  O60    Treball de part preterme 
inici (espontani) del treball de part abans de 37 setmanes 

completes de gestació 

O60.0 Treball de part preterme sense part  
O60.1 Treball de part preterme amb part preterme  

treball de part preterme amb part NE 

O60.2 Treball de part preterme amb part a terme  

  O61    Inducció fallida del treball de part 
O61.0 Inducció mèdica fallida del treball de part  

inducció fallida (del treball de part) per: 
• oxitocina 
• prostaglandines 
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O61.1 Inducció instrumental fallida del treball de part  
inducció fallida (del treball de part): 
• mecànica 
• quirúrgica 

O61.8 Altra inducció del treball de part fallida  
O61.9 Inducció del treball de part fallida no espec ificada  

  O62    Anomalies de les contraccions uterines 
O62.0 Contraccions primàries inadequades  

disfunció uterina hipotònica primària 
fallida de la dilatació cervical 

O62.1 Inèrcia uterina secundària  
aturada de la fase activa del part 
disfunció uterina hipotònica secundària 

O62.2 Altres inèrcies uterines  
atonia uterina 
contraccions dèbils 
dinàmica uterina intermitent 
dinàmica uterina irregular 
disfunció uterina hipotònica NE 
inèrcia uterina NE 

O62.3 Part precipitat  
O62.4 Contraccions uterines hipertòniques, incoordi nades i 

prolongades  
contracció de l’úter en rellotge d’arena 
contraccions tetàniques 
disfunció uterina hipertònica 
distòcia de l’anell de constricció 
distòcia uterina NE 
incoordinació de l’acció uterina 
treball de part incoordinat 

Exclou: distòcia (fetal) (materna) NE (O66.9) 

O62.8 Altres anomalies de les contraccions uterines  
O62.9 Anomalia de les contraccions uterines no espe cificada  

  O63    Part prolongat 
O63.0 Primer període (dilatació) prolongat (del par t) 
O63.1 Segon període (expulsiu) prolongat (del part)  
O63.2 Part retardat del segon bessó, el trigemin, e tc.  



   

  715 

O63.9 Part prolongat no especificat  
part prolongat NE 

  O64    Obstrucció del part provocada per situació i 
presentació anòmales del fetus 

O64.0 Obstrucció del part provocada per rotació inc ompleta del cap 
fetal  
aturada transversa profunda 
obstrucció del part provocada per (posició): 
• occipitoilíaca persistent 
• occipitoposterior persistent 
• occipitosacra persistent 
• occipitotransversa persistent 

O64.1 Obstrucció del part provocada per presentació  de natges  
O64.2 Obstrucció del part provocada per presentació  de cara  

obstrucció del part provocada per presentació de mentó 

O64.3 Obstrucció del part provocada per presentació  frontal  
O64.4 Obstrucció del part provocada per presentació  d’espatlla  

prolapse del braç 

Exclou: distòcia d’espatlla (O66.0) 
espatlles impactades (O66.0) 

O64.5 Obstrucció del part provocada per presentació  composta  
O64.8 Obstrucció del part provocada per altres situ acions i 

presentacions anòmales del fetus  
O64.9 Obstrucció del part provocada per situació i presentació 

anòmales del fetus no especificades  

  O65    Obstrucció del part provocada per anomalia pelvia na 
materna 

O65.0 Obstrucció del part provocada per deformitat pelviana  
O65.1 Obstrucció del part provocada per pelvis unif ormement 

reduïda  
O65.2 Obstrucció del part provocada per estenosi de  la zona 

superior de la pelvis  
O65.3 Obstrucció del part provocada per estenosi de  la zona 

inferior de la pelvis i estenosi de la zona mitjana  de la pelvis  
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O65.4 Obstrucció del part provocada per desproporci ó fetopelviana 
no especificada  
Exclou: distòcia provocada per anomalia del fetus (O66.2-

O66.3) 

O65.5 Obstrucció del part provocada per anomalia de ls òrgans 
pelvians materns  
obstrucció del part provocada per les afeccions enumerades a 

O34.– 

O65.8 Obstrucció del part provocada per altres anom alies pelvianes 
maternes  

O65.9 Obstrucció del part provocada per anomalia pe lviana 
materna no especificada  

  O66    Altres obstruccions del part 
O66.0 Obstrucció del part provocada per distòcia d’ espatlla  

espatlles impactades 

O66.1 Obstrucció del part provocada per bessons tra vats  
O66.2 Obstrucció del part provocada per fetus anorm alment gros  
O66.3 Obstrucció del part provocada per altres anom alies del fetus  

distòcia provocada per: 
• ascites fetal 
• bessons units 
• fetus hidrocefàlic 
• hidrop fetal 
• meningomielocele fetal 
• teratoma fetal sacre 
• tumor fetal 

O66.4 Intent de part fallit no especificat  
intent de part fallit amb part posterior per cesària 

O66.5 Aplicació fallida de fòrceps i extractor de v entosa no 
especificada  
aplicació fallida de ventosa o fòrceps, amb part posterior per 

fòrceps o cesària respectivament 

O66.8 Altres obstruccions del part especificades  
O66.9 Obstrucció del part no especificada  

distòcia: 
• fetal NE 
• materna NE 
• NE 
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  O67    Treball de part i part complicats per hemorràgia 
intrapart no classificats a cap altre lloc 
Exclou: despreniment prematur de placenta [abrupció de 

placenta] (O45.–) 
hemorràgia postpart (O72.–) 
hemorràgia prepart NCAL (O46.–) 
placenta prèvia (O44.–) 

O67.0 Hemorràgia intrapart amb defecte de la coagul ació  
hemorràgia intrapart (excessiva) associada a: 
• afibrinogenèmia 
• coagulació intravascular disseminada 
• hiperfibrinòlisi 
• hipofibrinogenèmia 

O67.8 Altres tipus d’hemorràgia intrapart  
hemorràgia intrapart excessiva 

O67.9 Hemorràgia intrapart no especificada  

  O68    Treball de part i part complicats per sofriment f etal 
[destret] 
Inclou: sofriment fetal en el treball de part o el part provocat 

per administració de fàrmacs 

O68.0 Treball de part i part complicats per freqüèn cia cardíaca fetal 
anòmala  
bradicàrdia fetal 
irregularitat de la freqüència cardíaca fetal 
taquicàrdia fetal  
Exclou: amb meconi en el líquid àmnic (O68.2) 

O68.1 Treball de part i part complicats per meconi en el líquid 
àmnic  
Exclou: amb freqüència cardíaca fetal anòmala (O68.2) 

O68.2 Treball de part i part complicats per freqüèn cia cardíaca fetal 
anòmala amb meconi en el líquid àmnic 

O68.3 Treball de part i part complicats per evidènc ia bioquímica de 
sofriment fetal  
acidèmia fetal anòmala 
equilibri acidobàsic fetal anòmal 
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O68.8 Treball de part i part complicats per altres evidències de 
sofriment fetal  
evidència de sofriment fetal 
• per electrocardiograma 
• per ultrasons 

O68.9 Treball de part i part complicats per sofrime nt fetal no 
especificat  

  O69    Treball de part i part complicats per complicacio ns del 
cordó umbilical 

O69.0 Treball de part i part complicats per prolaps e del cordó  
O69.1 Treball de part i part complicats per cordó a l voltant del coll, 

amb compressió  
O69.2 Treball de part i part complicats per altres embulls del cordó  

embull dels cordons de bessons en sac monoàmnic 
nus del cordó 

O69.3 Treball de part i part complicats per cordó c urt  
O69.4 Treball de part i part complicats per vasos p revis  

hemorràgia de vasos previs 

O69.5 Treball de part i part complicats per lesió v ascular del cordó  
equimosi del cordó 
hematoma del cordó 
trombosi dels vasos del cordó 

O69.8 Treball de part i part complicats per altres complicacions del 
cordó  

O69.9 Treball de part i part complicats per complic ació de cordó no 
especificada  

  O70    Laceració perineal durant el part 
Inclou: episiotomia ampliada per laceració 

Exclou: laceració vaginal alta obstètrica, únicament (O71.4) 

O70.0 Laceració perineal de primer grau durant el p art  
laceració, ruptura o esquinçament perineals (que afecten): 
• forqueta vulvar 
• llavis vulvars 
• lleus 
• pell 
• vagina 
• vulva 

durant el part   
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O70.1 Laceració perineal de segon grau durant el pa rt  
laceració, ruptura o esquinçament perineals com en el codi O70.0, 

que afecten també: 
• músculs perineals 
• músculs vaginals 
• sòl pelvià 

durant el part   
 

Exclou: laceració perineal de segon grau durant el part que 
afecta l’esfínter anal (O70.2) 

O70.2 Laceració perineal de tercer grau durant el p art  
laceració, ruptura o esquinçament perineals com en el codi O70.1, 

que afecten també: 
• esfínter anal 
• esfínter NE 
• septe rectovaginal 

durant el part   
 

Exclou: laceració perineal de tercer grau durant el part que 
afecta la mucosa anal o la mucosa rectal (O70.3) 

O70.3 Laceració perineal de quart grau durant el pa rt  
laceració, ruptura o esquinçament perineals com en el codi O70.2, 

que afecten també: 
• mucosa anal 
• mucosa rectal durant el part   

 
O70.9 Laceració perineal durant el part no especifi cada  

  O71    Altres traumatismes obstètrics 
Inclou: lesió per instruments 

O71.0 Ruptura de l’úter abans de l’inici del part  
O71.1 Ruptura de l’úter durant el part  

ruptura de l’úter no esmentada com a anterior a l’inici del part 

O71.2 Inversió uterina postpart  
O71.3 Laceració obstètrica del coll uterí  

despreniment anular del coll uterí 

O71.4 Laceració vaginal alta obstètrica, únicament  
laceració de la paret vaginal sense menció de laceració perineal 

Exclou: amb laceració perineal (O70.–) 

O71.5 Altres lesions obstètriques dels òrgans pelvi ans  
lesions obstètriques de: 
• bufeta urinària 
• uretra 
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O71.6 Traumatisme obstètric de les articulacions i els lligaments 
pelvians  
avulsió de cartílag de la símfisi púbica 
separació traumàtica de la símfisi (púbica) 
traumatisme del còccix 

obstètric -a   
 
O71.7 Hematoma obstètric de la pelvis  

hematoma obstètric de: 
• perineu 
• vagina 
• vulva 

O71.8 Altres traumatismes obstètrics especificats  
O71.9 Traumatisme obstètric no especificat  

  O72    Hemorràgia postpart 
Inclou: hemorràgia després de part de fetus o nadó 

O72.0 Hemorràgia del tercer període  
hemorràgia associada a placenta retinguda, incarcerada o adherent 
placenta retinguda NE 

O72.1 Altres hemorràgies postpart immediates  
hemorràgia consecutiva a l’expulsió de la placenta 
hemorràgia postpart (atònica) NE 

O72.2 Hemorràgia postpart retardada i secundària  
hemorràgia associada a retenció de fragments de placenta o 

membranes 
retenció de productes de la concepció NE, consecutiva al part 

O72.3 Defectes de la coagulació postpart  
afibrinogenèmia postpart 
fibrinòlisi postpart 

  O73    Retenció de placenta i membranes sense hemorràgia  
O73.0 Retenció de placenta sense hemorràgia  

placenta accreta sense hemorràgia 

O73.1 Retenció de fragments de placenta i membranes  sense 
hemorràgia  
retenció de productes de la concepció consecutiva al part, sense 

hemorràgia 



   

  721 

  O74    Complicacions de l’anestèsia durant el treball de  part i 
el part 
Inclou: complicacions maternes per l’administració 

d’anestèsics, generals o locals, i analgèsics o altres 
tipus de sedació durant el treball de part i el part 

O74.0 Pneumonitis per aspiració provocada per l’ane stèsia durant 
el treball de part i el part  
inhalació del contingut o 

secrecions de l’estómac 
NE 

síndrome de Mendelson 

provocada per l’anestèsia 
durant el treball de part i el 
part 

  

 
O74.1 Altres complicacions pulmonars de l’anestèsia  durant el 

treball de part i el part  
col·lapse pulmonar per pressió provocat per l’anestèsia durant el 

treball de part i el part 

O74.2 Complicacions cardíaques provocades per l’anestèsia  durant 
el treball de part i el part  
aturada 

cardíaca 
insuficiència 

cardíaca 

provocada per l’anestèsia durant el treball 
de part i el part   

 
O74.3 Complicacions del sistema nerviós central pro vocades per 

l’anestèsia durant el treball de part i el part  
anòxia cerebral provocada per l’anestèsia durant el treball de part i 

el part 

O74.4 Reacció tòxica a anestèsia local durant el tr eball de part i el 
part  

O74.5 Cefalàlgia induïda per anestèsia espinal i an estèsia epidural 
durant el treball de part i el part  

O74.6 Altres complicacions de l’anestèsia espinal i  l’anestèsia 
epidural durant el treball de part i el part  

O74.7 Intubació fallida o complicada durant el treb all de part i el 
part  

O74.8 Altres complicacions provocades per l’anestès ia durant el 
treball de part i el part  

O74.9 Complicació no especificada provocada per l’a nestèsia 
durant el treball de part i el part  
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  O75    Altres complicacions durant el treball de part i el part 
no classificades a cap altre lloc 
Exclou: infecció puerperal (O86.–) 

sèpsia puerperal (O85) 

O75.0 Destret matern durant el treball de part i el  part  
O75.1 Xoc durant o com a conseqüència del treball d e part i el part  

xoc obstètric 

O75.2 Pirèxia durant el treball de part no classifi cada a cap altre 
lloc  

O75.3 Altres infeccions durant el treball de part  
septicèmia durant el treball de part 

O75.4 Altres complicacions de la cirurgia i els pro cediments 
obstètrics  
anòxia cerebral 
aturada cardíaca 
insuficiència 

cardíaca 

consecutiva a la cesària o altres 
operacions o procediments obstètrics, 
incloent el part NE 

  

 
Exclou: complicacions de l’anestèsia durant el treball de part i 

el part (O74.–) 
ferida obstètrica (quirúrgica): 
• dehiscència (O90.0-O90.1) 
• hematoma (O90.2) 
• infecció (O86.0) 

O75.5 Part retardat després de la ruptura artificia l de les 
membranes  

O75.6 Part retardat després de la ruptura espontàni a o no 
especificada de les membranes  
Exclou: ruptura prematura espontània de les membranes 

(O42.–) 

O75.7 Part vaginal consecutiu a cesària prèvia  
O75.8 Altres complicacions especificades del trebal l de part i el 

part  
O75.9 Complicació del treball de part i el part no especificada  
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Part 
(O80-O84) 

Nota: Empreu els codis O80-O84 per a codificar la morbiditat. Empreu 
els codis d’aquest bloc per a la codificació de morbiditat primària 
només en cas que no es registri cap altre afecció classificable al 
capítol XV. Per a utilitzar aquestes categories feu referència a les 
regles i directrius per a la codificació de morbiditat del volum 2. 

  O80    Part espontani d’un únic nadó 
Inclou: casos que requereixen poca o cap assistència, amb 

episiotomia o sense 
part en un cas completament normal 

O80.0 Part espontani amb presentació de vèrtex  
O80.1 Part de natges espontani  
O80.8 Altres parts espontanis d’un únic nadó  
O80.9 Part espontani d’un únic nadó no especificat  

part espontani NE 

  O81    Part únic mitjançant fòrceps i extractor de vento sa 
Exclou: aplicació fallida de fòrceps o extractor de ventosa 

(O66.5) 

O81.0 Part amb fòrceps baix  
O81.1 Part amb fòrceps mitjà  
O81.2 Part amb fòrceps mitjà amb rotació  
O81.3 Altres parts amb fòrceps i parts amb fòrceps no especificats  
O81.4 Part amb extractor de ventosa  

part amb ventosa 

O81.5 Part mitjançant combinació de fòrceps i extra ctor de ventosa  
part amb fòrceps i ventosa 

  O82    Part únic per cesària 
O82.0 Part per cesària electiva  

cesària prèvia NE 

O82.1 Part per cesària d’urgència  
O82.2 Histerectomia en part per cesària  
O82.8 Altres parts únics per cesària  
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O82.9 Part per cesària no especificat  

  O83    Altres parts assistits d’un únic nadó 
O83.0 Extracció de natges  
O83.1 Altres parts de natges assistits  

part de natges NE 

O83.2 Altres parts assistits manualment  
versió amb extracció 

O83.3 Part de fetus viable en embaràs abdominal  
O83.4 Intervenció destructiva per a facilitar el pa rt  

clidotomia 
craniotomia 
embriotomia 

per a facilitar el part   
 
O83.8 Altres parts únics assistits especificats  
O83.9 Part únic assistit no especificat  

part assistit NE 

  O84    Part múltiple 
Empreu un codi addicional (O80-O83), si voleu, per a indicar el 
mètode de part per a cada fetus o nadó. 

O84.0 Part múltiple, tots espontanis  
O84.1 Part múltiple, tots mitjançant fòrceps i extr actor de ventosa  
O84.2 Part múltiple, tots per cesària  
O84.8 Altres parts múltiples  

part múltiple per combinació de mètodes 

O84.9 Part múltiple no especificat 
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Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi 
(O85-O92) 

Nota: Les categories O88.–, O91.– i O92.– inclouen les afeccions de la 
llista fins i tot quan ocorren durant l’embaràs i el part. 

Exclou: osteomalàcia puerperal (M83.0) 
tètanus obstètric (A34) 
trastorns mentals i trastorns del comportament associats al 

puerperi (F53.–) 

  O85    Sèpsia puerperal 
endometritis puerperal 
febre puerperal 
peritonitis puerperal 
septicèmia puerperal 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

Exclou: embòlia pièmica i sèptica obstètrica (O88.3) 
septicèmia durant el treball de part (O75.3) 

  O86    Altres infeccions puerperals 
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l’agent infecciós. 

Exclou: infecció durant el treball de part (O75.3) 

O86.0 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica 
ferida de cesària infectada 
reparació perineal infectada consecutiva al part   

 
O86.1 Altres infeccions del tracte genital consecut ives al part  

cervicitis 
vaginitis consecutiva al part   

 
O86.2 Infecció del tracte urinari consecutiva al pa rt  

afeccions de N10-N12, N15.–, N30.–, N34.– i N39.0 consecutives 
al part 

O86.3 Altres infeccions del tracte genitourinari co nsecutives al part  
infecció puerperal del tracte genitourinari NE 
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O86.4 Pirèxia d’origen desconegut consecutiva al pa rt  
infecció puerperal NE 
pirèxia puerperal NE 

Exclou: febre puerperal (O85) 
pirèxia durant el treball de part (O75.2) 

O86.8 Altres infeccions puerperals especificades  

  O87    Complicacions venoses en el puerperi 
Inclou: en el treball de part, el part i el puerperi 

Exclou: complicacions venoses en l’embaràs (O22.–) 
embòlia obstètrica (O88.–) 

O87.0 Tromboflebitis superficial en el puerperi  
O87.1 Flebotrombosi profunda en el puerperi  

tromboflebitis pelviana postpart 
trombosi de venes profundes postpart 

O87.2 Hemorroides en el puerperi  
O87.3 Trombosi venosa cerebral en el puerperi  

trombosi del si venós cerebral en el puerperi 

O87.8 Altres complicacions venoses en el puerperi  
varices genitals en el puerperi 

O87.9 Complicació venosa en el puerperi no especifi cada  
flebitis puerperal NE 
flebopatia puerperal NE 
trombosi puerperal NE  

  O88    Embòlia obstètrica 
Inclou: èmbols pulmonars en l’embaràs, el part i el puerperi 

Exclou: embòlia que complica l’avortament o l’embaràs 
ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.2) 

O88.0 Embòlia gasosa obstètrica  
O88.1 Embòlia de líquid àmnic  
O88.2 Embòlia obstètrica per coàgul de sang  

embòlia (pulmonar) obstètrica NE 
embòlia (pulmonar) puerperal NE 

O88.3 Embòlia pièmica i sèptica obstètrica  
O88.8 Altres embòlies obstètriques  

embòlia grassa obstètrica 



   

  727 

  O89    Complicacions de l’anestèsia durant el puerperi 
Inclou: complicacions maternes per l’administració 

d’anestèsics, generals o locals, i analgèsics o altres 
tipus de sedació durant el puerperi 

O89.0 Complicacions pulmonars de l’anestèsia durant  el puerperi  
col·lapse pulmonar per 

pressió 
inhalació del contingut o 

secrecions de l’estómac 
NE 

pneumonitis per aspiració 
síndrome de Mendelson 

provocat -ada per 
l’anestèsia durant el 
puerperi 

  

 
O89.1 Complicacions cardíaques de l’anestèsia durant el p uerperi   

aturada 
cardíaca 

insuficiència 
cardíaca 

provocada per l’anestèsia durant el 
puerperi   

 
O89.2 Complicacions del sistema nerviós central de l’anestèsia 

durant el puerperi  
anòxia cerebral provocada per l’anestèsia durant el puerperi 

O89.3 Reacció tòxica a anestèsia local durant el pu erperi  
O89.4 Cefalàlgia induïda per anestèsia espinal i an estèsia epidural 

durant el puerperi  
O89.5 Altres complicacions de l’anestèsia espinal i  l’anestèsia 

epidural durant el puerperi  
O89.6 Intubació fallida o complicada durant el puer peri  
O89.8 Altres complicacions de l’anestèsia durant el  puerperi  
O89.9 Complicació de l’anestèsia durant el puerperi  no 

especificada  

  O90    Complicacions del puerperi no classificades a cap  altre 
lloc 

O90.0 Dehiscència de ferida de cesària  
O90.1 Dehiscència de ferida obstètrica perineal  

dehiscència d’una ferida de: 
• episiotomia 
• laceració perineal 
esquinçament perineal secundari 

O90.2 Hematoma de ferida obstètrica  
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O90.3 Miocardiopatia en el puerperi  
afeccions d’I42.– 

O90.4 Fallida renal aguda postpart  
síndrome hepatorenal consecutiva al treball de part i el part 

O90.5 Tiroïditis postpart  
O90.8 Altres complicacions del puerperi no classifi cades a cap altre 

lloc  
pòlip placentari 

O90.9 Complicació del puerperi no especificada  

  O91    Infeccions de la mama associades al part 
Inclou: les afeccions de la llista durant l’embaràs, el puerperi o 

la lactància 

O91.0 Infecció del mugró associada al part  
abscés del mugró: 
• gestacional 
• puerperal 

O91.1 Abscés mamari associat al part  
abscés mamari 
abscés subareolar 
mastitis purulenta 

gestacional o puerperal   
 
O91.2 Mastitis no purulenta associada al part  

limfangitis mamària 
mastitis: 
• intersticial 
• parenquimàtica 
• NE 

gestacional o puerperal   

 

  O92    Altres trastorns mamaris i de la lactació associa ts al 
part 
Inclou: les afeccions de la llista durant l’embaràs, el puerperi o 

la lactància 

O92.0 Mugró retret associat al part  
O92.1 Mugró clivellat associat al part  

fissura gestacional o puerperal del mugró 

O92.2 Altres trastorns mamaris i trastorns mamaris no especificats 
associats al part  
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O92.3 Agalàctia  
agalàctia primària 

O92.4 Hipogalàctia  
O92.5 Supressió de la lactació  

agalàctia: 
• electiva 
• secundària 
• terapèutica 

O92.6 Galactorrea  
Exclou: galactorrea no associada al part (N64.3) 

O92.7 Altres trastorns i trastorns no especificats de la lactació  
galactocele puerperal 

Altres afeccions obstètriques no classificades a cap 
altre lloc 
(O94-O99) 

Nota: Per a utilitzar les categories O95-O97 feu referència a les regles i 
directrius per a la codificació de mortalitat del volum 2. 

  O94    Seqüeles de complicació de l’embaràs, el part i e l 
puerperi 
Nota: Empreu aquesta categoria per a codificar la morbiditat, 

només si heu d’indicar les afeccions que apareixen a 
O00-O75 i O85-O92 com a causa de les seqüeles, les 
quals són classificades en altres llocs. Les «seqüeles» 
inclouen les afeccions especificades com a tals o com a 
efectes tardans, o bé les presents un any o més després 
de l’inici de l’afecció causal. 

Exclou: les que provoquen la mort (O96, O97) 

  O95    Mort de gestant per causa no especificada 
mort materna per causa no especificada que ocorre durant 

l’embaràs, el treball de part i el part, o durant el puerperi 

  O96    Mort per qualsevol causa obstètrica que ocorre de sprés 
de 42 dies i abans d’un any després del part 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la causa 
obstètrica de mort. 
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  O97    Mort per seqüeles de causes obstètriques directes  
mort per qualsevol causa obstètrica directa que ocorre un any o 

més després del part 

  O98    Malalties infeccioses i parasitàries maternes 
classificables en un altre lloc però que compliquen  
l’embaràs, el part i el puerperi 
Inclou: les afeccions de la llista, si compliquen l’estat de 

gravidesa, si queden agreujades per l’embaràs, o si 
són motiu d’assistència obstètrica 

Empreu un codi addicional (capítol I), si voleu, per a identificar 
l’afecció específica. 

Exclou: estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la 
immunodeficiència humana [VIH] (Z21) 

evidència del virus de la immunodeficiència humana 
[VIH]  (R75) 

infecció puerperal (O86.–) 
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 

[VIH] (B20-B24) 
sèpsia puerperal (O85) 
si el motiu d’assistència materna és que se sap o se 

sospita que la malaltia ha afectat el fetus (O35-O36) 
tètanus obstètric (A34) 

O98.0 Tuberculosi que complica l’embaràs, el part i  el puerperi  
afeccions d’A15-A19 

O98.1 Sífilis que complica l’embaràs, el part i el puerperi  
afeccions d’A50-A53 

O98.2 Blennorràgia [gonorrea] que complica l’embarà s, el part i el 
puerperi  
afeccions d’A54.– 

O98.3 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i 
que compliquen l’embaràs, el part i el puerperi  
afeccions d’A55-A64 

O98.4 Hepatitis vírica que complica l’embaràs, el p art i el puerperi  
afeccions de B15-B19 

O98.5 Altres malalties víriques que compliquen l’em baràs, el part i 
el puerperi  
afeccions d’A80-B09, B25-B34 

O98.6 Protozoosis que compliquen l’embaràs, el part  i el puerperi  
afeccions de B50-B64 
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O98.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries m aternes que 
compliquen l’embaràs, el part i el puerperi  

O98.9 Malalties infeccioses i parasitàries maternes  no 
especificades que compliquen l’embaràs, el part i e l puerperi  

  O99    Altres malalties maternes classificables en un al tre lloc 
que compliquen l’embaràs, el part i el puerperi 
Nota: Aquesta categoria inclou afeccions que compliquen 

l’estat de gestació, que queden agreujades per 
l’embaràs o que són el principal motiu d’assistència 
obstètrica, i per a les quals l’índex alfabètic no indica 
una rúbrica específica en el capítol XV. 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar l’afecció 
específica. 

Exclou: lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes 
externes (S00-T98) 

malalties infeccioses i parasitàries (O98.–) 
si el motiu d’assistència materna és que se sap o se 

sospita que l’afecció ha afectat el fetus (O35-O36) 

O99.0 Anèmia que complica l’embaràs, el part i el p uerperi  
afeccions de D50-D64 

O99.1 Altres malalties de la sang i els òrgans hema topoètics i 
determinats trastorns que impliquen el mecanisme 
immunitari que compliquen l’embaràs, el part i el p uerperi  
afeccions de D65-D89 

Exclou: hemorràgia amb defectes de la coagulació (O46.0, 
O67.0, O72.3) 

O99.2 Malalties endocrines, nutricionals i metabòli ques que 
compliquen l’embaràs, el part i el puerperi  
afeccions d’E00-E90 

Exclou: diabetis mellitus (O24.–) 
malnutrició (O25) 
tiroïditis postpart (O90.5) 

O99.3 Trastorns mentals i malalties del sistema ner viós que 
compliquen l’embaràs, el part i el puerperi  
afeccions de F00-F99 i G00-G99 

Exclou: depressió postnatal (F53.0) 
neuritis perifèrica relacionada amb l’embaràs (O26.8) 
psicosi puerperal (F53.1) 
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O99.4 Malalties de l’aparell circulatori que compli quen l’embaràs, el 
part i el puerperi  
afeccions d’I00-I99 

Exclou: complicacions venoses i trombosi del si venós cerebral 
en: 

• embaràs (O22.–) 
• treball de part, part i puerperi (O87.–) 
embòlia obstètrica (O88.–) 
miocardiopatia en el puerperi (O90.3) 
trastorns hipertensius (O10-O16) 

O99.5 Malalties de l’aparell respiratori que compli quen l’embaràs, el 
part i el puerperi  
afeccions de J00-J99 

O99.6 Malalties de l’aparell digestiu que complique n l’embaràs, el 
part i el puerperi  
afeccions de K00-K93 

Exclou: trastorns hepàtics en l’embaràs, el part i el puerperi 
(O26.6) 

O99.7 Malalties de la pell i el teixit subcutani qu e compliquen 
l’embaràs, el part i el puerperi  
afeccions de L00-L99 

Exclou: herpes gestacional (O26.4) 

O99.8 Altres malalties i afeccions especificades qu e compliquen 
l’embaràs, el part i el puerperi  
combinació d’afeccions classificables a O99.0-O99.7 
afeccions de C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 i Q00-Q99 

no classificades a cap altre lloc 

Exclou: assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians 
coneguda o sospitada (O34.–) 

fallida renal aguda postpart (O90.4) 
infecció del tracte genitourinari consecutiva al part 

(O86.0-O86.3) 
infeccions genitourinàries en l’embaràs (O23.–) 
nefritis postpart (O90.8) 
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Determinades afeccions originades en 
el període perinatal 
(P00-P96) 

Inclou: afeccions que s’originen en el període perinatal, encara que la 
malaltia o la mort sobrevinguin més tard 

Exclou: lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes 
(S00-T98) 

malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E99) 
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies 

cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 
neoplàsies (C00-D48) 
tètanus neonatal (A33) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

P00-P04 Fetus i nadó afectats per factors materns i complicacions de 
l’embaràs, el treball de part i el part 

P05-P08 Trastorns relacionats amb la durada de la gestació i el creixement 
fetal 

P10-P15 Traumatisme en el naixement 
P20-P29 Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període 

perinatal 
P35-P39 Infeccions específiques del període perinatal 
P50-P61 Trastorns hemorràgics i hematològics del fetus i el nadó 
P70-P74 Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del fetus i el 

nadó 
P75-P78 Trastorns de l’aparell digestiu del fetus i el nadó 
P80-P83 Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació de la 

temperatura en el fetus i el nadó 
P90-P96 Altres trastorns originats en el període perinatal 

La categoria amb asterisc d’aquest capítol és la següent: 

P75∗ Ili meconial 
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Fetus i nadó afectats per factors materns i 
complicacions de l’embaràs, el treball de part i el part 
(P00-P04) 

Inclou: les afeccions maternes enumerades, només si estan especificades 
com a causa de morbiditat o mortalitat del fetus o el nadó 

  P00    Fetus i nadó afectats per afeccions maternes que 
poden no estar relacionades amb l’embaràs en curs 
Exclou: fetus i nadó afectats per: 

• complicacions maternes de l’embaràs (P01.–) 
• influències nocives transmeses per la llet materna o 

la placenta (P04.–) 
• trastorns metabòlics i endocrins de la mare (P70-P74) 

P00.0 Fetus i nadó afectats per trastorns hipertens ius de la mare  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a O10-

O11, O13-O16 

P00.1 Fetus i nadó afectats per malalties renals i del tracte urinari 
de la mare  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a N00-

N39 

P00.2 Fetus i nadó afectats per malalties infeccios es i parasitàries 
de la mare  
fetus o nadó afectat per malaltia infecciosa de la mare 

classificable a A00-B99 i J09-J11, sense que el fetus o el nadó 
manifestin la malaltia 

Exclou: infeccions específiques del període perinatal (P35-
P39) 

tracte genital matern i altres infeccions localitzades 
(P00.8) 

P00.3 Fetus i nadó afectats per altres malalties de  l’aparell 
circulatori i respiratori de la mare  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a I00-

I99, J00-J99, Q20-Q34 i no incloses a P00.0, P00.2 

P00.4 Fetus i nadó afectats per trastorns nutricion als de la mare  
fetus o nadó afectat per trastorns materns classificables a E40-E64 
malnutrició de la mare NE 
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P00.5 Fetus i nadó afectats per lesió de la mare  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a S00-

T79 

P00.6 Fetus i nadó afectats per intervenció quirúrg ica de la mare  
Exclou: cesària en el moment del part (P03.4) 

cirurgia prèvia d’úter o d’òrgans pelvians (P03.8) 
dany de placenta per amniocentesi, cesària o inducció 

quirúrgica (P02.1) 
interrupció de l’embaràs, fetus (P96.4) 

P00.7 Fetus i nadó afectats per altres procediments  mèdics de la 
mare no classificats a cap altre lloc  
fetus o nadó afectat per radiologia de la mare 

Exclou: dany de placenta per amniocentesi, cesària o inducció 
quirúrgica (P02.1) 

fetus o nadó afectats per altres complicacions del 
treball de part i el part (P03.–) 

P00.8 Fetus i nadó afectats per altres afeccions ma ternes  
fetus o nadó afectat per: 
• afeccions classificables a T80-T88 
• infeccions en el tracte genital matern i en altres localitzacions 
• lupus eritematós sistèmic de la mare 

Exclou: trastorns metabòlics i endocrins neonatals transitoris 
(P70-P74) 

P00.9 Fetus i nadó afectats per afecció materna no especificada  

  P01    Fetus i nadó afectats per complicacions maternes de 
l’embaràs 

P01.0 Fetus i nadó afectats per incompetència del c oll uterí  
P01.1 Fetus i nadó afectats per ruptura prematura d e les 

membranes  
P01.2 Fetus i nadó afectats per oligohidramni  

Exclou: si és provocat per ruptura prematura de les membranes 
(P01.1) 

P01.3 Fetus i nadó afectats per polihidramni  
hidramni 

P01.4 Fetus i nadó afectats per embaràs ectòpic  
embaràs abdominal 
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P01.5 Fetus i nadó afectats per embaràs múltiple  
embaràs de bessonada 
embaràs triple 

P01.6 Fetus i nadó afectats per mort materna  
P01.7 Fetus i nadó afectats per presentació anòmala  abans del 

treball de part  
presentació de cara 
presentació de natges 
situació inestable 
situació transversa 
versió externa 

abans del treball de part   

 
P01.8 Fetus i nadó afectats per altres complicacion s maternes de 

l’embaràs  
avortament espontani del fetus 

P01.9 Fetus i nadó afectats per complicacions mater nes de 
l’embaràs no especificades  

  P02    Fetus i nadó afectats per complicacions de placen ta, 
cordó umbilical i membranes 

P02.0 Fetus i nadó afectats per placenta prèvia  
P02.1 Fetus i nadó afectats per altres formes de de spreniment de 

placenta i hemorràgia  
abrupció de placenta 
dany de la placenta per amniocentesi, cesària o inducció 

quirúrgica 
despreniment prematur de la placenta 
hemorràgia accidental 
hemorràgia prepart 
pèrdua de sang de la mare 

P02.2 Fetus i nadó afectats per altres anomalies mo rfològiques i 
funcionals de placenta i anomalies morfològiques i 
funcionals de placenta no especificades  
disfunció de placenta 
infart placentari 
insuficiència placentària 
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P02.3 Fetus i nadó afectats per síndromes de transf usió placentària  
anomalies de placenta i cordó umbilical que provoquen una 

transfusió entre bessons o un altre tipus de transfusió 
transplacentària 

Empreu un codi addicional, si voleu, per a indicar l’afecció 
resultant en el fetus o el nadó. 

P02.4 Fetus i nadó afectats per prolapse de cordó u mbilical  
P02.5 Fetus i nadó afectats per altres tipus de com pressió del 

cordó umbilical  
cordó (nuat) al voltant del coll 
embull del cordó 
nus del cordó 

P02.6 Fetus i nadó afectats per altres afeccions de l cordó umbilical 
i afeccions del cordó umbilical no especificades  
cordó umbilical curt 
vasos previs 

Exclou: artèria umbilical única (Q27.0) 

P02.7 Fetus i nadó afectats per corioamnionitis  
amnionitis 
membranitis 
placentitis 

P02.8 Fetus i nadó afectats per altres anomalies de  les membranes  
P02.9 Fetus i nadó afectats per anomalia de les mem branes no 

especificada  

  P03    Fetus i nadó afectats per altres complicacions de l 
treball de part i el part 

P03.0 Fetus i nadó afectats per part i extracció de  natges  
P03.1 Fetus i nadó afectats per altres presentacion s anòmales, 

situacions anòmales i desproporcions durant el treb all de 
part i el part  
fetus o nadó afectat per afeccions classificables a O64-O66 
pelvis estreta 
posició occipitoposterior persistent 
situació transversa 

P03.2 Fetus i nadó afectats per part amb fòrceps  
P03.3 Fetus i nadó afectats per part mitjançant ext ractor de ventosa 

[ventosa]  
P03.4 Fetus i nadó afectats per part amb cesària  
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P03.5 Fetus i nadó afectats per part precipitat  
segon període (expulsiu) 

P03.6 Fetus i nadó afectats per contraccions uterin es anòmales  
fetus o nadó afectat per afeccions classificables a O62.–, excepte 

O62.3 
inèrcia uterina 
treball de part hipertònic 

P03.8 Fetus i nadó afectats per altres complicacion s del treball de 
part i el part especificades  
anomalia de teixits tous de la pelvis materna 
fetus o nadó afectat per afeccions classificables a O60-O75 i per 

procediments emprats en el treball de part i el part no inclosos a 
P02.– i P03.0-P03.6 

inducció del treball de part 
intervenció destructiva per a facilitar el part 

P03.9 Fetus i nadó afectats per complicació del tre ball de part i el 
part no especificada  

  P04    Fetus i nadó afectats per influències nocives 
transmeses a través de la placenta o de la llet mat erna 
Inclou: efectes no teratògens de substàncies transmeses a 

través de la placenta 
Exclou: malformacions congènites (Q00-Q99) 

icterícia neonatal a causa de toxines o fàrmacs 
transmesos per la mare (P58.4) 

P04.0 Fetus i nadó afectats per anestèsia i analgès ia de la mare en 
l’embaràs, el treball de part i el part  
reaccions i intoxicacions produïdes per opiacis i tranquil·litzants 

administrats a la mare durant el treball de part i el part 

P04.1 Fetus i nadó afectats per altres tipus de med icació de la mare  
fàrmacs citotòxics 
quimioteràpia antineoplàstica 

Exclou: consum matern de substàncies addictives (P04.4) 
dismorfisme causat per warfarina (Q86.2) 
síndrome de la hidantoïna fetal (Q86.1) 

P04.2 Fetus i nadó afectats per consum de tabac de la mare  
P04.3 Fetus i nadó afectats per consum d’alcohol de  la mare  

Exclou: síndrome de l’alcoholisme fetal (Q86.0) 
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P04.4 Fetus i nadó afectats pel consum matern de su bstàncies 
addictives  
Exclou: anestèsia i analgèsia de la mare (P04.0) 

símptomes de síndrome d’abstinència pel consum 
matern de substàncies addictives (P96.1) 

P04.5 Fetus i nadó afectats per consum matern de su bstàncies 
químiques nutricionals  

P04.6 Fetus i nadó afectats per exposició de la mar e a substàncies 
químiques ambientals  

P04.8 Fetus i nadó afectats per altres influències nocives de la 
mare  

P04.9 Fetus i nadó afectats per influència nociva n o especificada 
de la mare  

Trastorns relacionats amb la durada de la gestació i el 
creixement fetal 
(P05-P08) 

  P05    Creixement fetal lent i malnutrició fetal 
P05.0 Fetus que pesa poc en relació amb l’edat gest acional  

Normalment fa referència a pes per sota però longitud per sobre 
del desè percentil per a l’edat gestacional. 

poc pes en relació amb l’edat gestacional 

P05.1 Fetus petit en relació amb l’edat gestacional  
Normalment fa referència a pes i longitud per sota del desè 
percentil per a l’edat gestacional. 

fetus petit en relació amb l’edat gestacional 
fetus petit i que pesa poc en relació amb l’edat gestacional 
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P05.2 Malnutrició fetal sense menció de fetus que é s petit o que 
pesa poc en relació amb l’edat gestacional  
Nadó que no pesa poc ni és petit en relació amb l’edat gestacional, 
però que mostra signes de malnutrició fetal, com ara sequedat i 
descamació de la pell i pèrdua de teixit subcutani. 

Exclou: malnutrició fetal amb menció de: 
• fetus petit en relació amb l’edat gestacional (P05.1) 
• fetus que pesa poc en relació amb l’edat gestacional 

(P05.0) 

P05.9 Creixement fetal lent no especificat  
retard del creixement fetal NE 

  P07    Trastorns relacionats amb gestació curta i pes ba ix en 
néixer no classificats a cap altre lloc 
Nota: Si disposeu tant del pes en néixer com de l’edat 

gestacional, doneu prioritat d’assignació al pes en 
néixer. 

Inclou: les afeccions que s’enumeren a continuació, sense cap 
altra especificació, com a causa de mortalitat, de 
morbiditat o d’atenció addicional del nadó 

Exclou: pes baix en néixer a causa de creixement fetal lent i 
malnutrició fetal (P05.–) 

P07.0 Pes extremament baix en néixer  
pes en néixer de 999 grams o menys 

P07.1 Altres tipus de pes baix en néixer  
pes en néixer d’entre 1.000 i  2.499 grams 

P07.2 Immaduresa extrema  
menys de 28 setmanes de gestació completes (menys de 196 dies 
complets) 

P07.3 Altres nadons preterme  
28 setmanes de gestació completes o més, però menys de 37 
setmanes de gestació completes (196 dies complets i menys de 
259 dies complets). 

prematuritat NE 
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  P08    Trastorns relacionats amb la prolongació de la ge stació 
i l’excés de pes en néixer 
Nota: Si disposeu tant del pes en néixer com de l’edat 

gestacional, doneu prioritat d’assignació al pes en 
néixer. 

Inclou: les afeccions que s’enumeren a continuació, sense cap 
altra especificació, com a causa de mortalitat, de 
morbiditat o d’atenció addicional del fetus o del nadó 

P08.0 Grandària excepcional del nadó  
Normalment implica un pes en néixer de 4.500 grams o més. 

Exclou: síndrome de: 
• infant de mare diabètica (P70.1) 
• nadó de mare amb diabetis gestacional (P70.0) 

P08.1 Altres nadons amb pes excessiu en relació amb  l’edat 
gestacional  
Altres fetus o nadons de grandària o de pes excessius 
independentment del temps de gestació. 

P08.2 Nadó postterme sense pes excessiu en relació amb l’edat 
gestacional  
Fetus o nadó el període de gestació del qual és de 42 setmanes 
completes o més (294 dies o més) sense grandària o pes excessius 
en relació amb l’edat gestacional. 

postmaduresa NE 

Traumatisme en el naixement 
(P10-P15) 

  P10    Laceració i hemorràgia intracranials provocades p er 
lesió durant el part 
Exclou: hemorràgia intracranial del fetus o el nadó: 

• provocada per anòxia o hipòxia (P52.–) 
• NE (P52.9) 

P10.0 Hemorràgia subdural provocada per lesió duran t el part  
hematoma subdural (localitzat) provocat per lesió durant el part 

Exclou: hemorràgia subdural acompanyada d’esquinçament 
tentorial (P10.4) 

P10.1 Hemorràgia cerebral provocada per lesió duran t el part  
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P10.2 Hemorràgia intraventricular provocada per les ió durant el 
part  

P10.3 Hemorràgia subaracnoïdal provocada per lesió durant el part  
P10.4 Esquinçament tentorial provocat per lesió dur ant el part  
P10.8 Altres laceracions i hemorràgies intracranial s provocades 

per lesió durant el part  
P10.9 Laceració i hemorràgia intracranials provocad es per lesió 

durant el part no especificades  

  P11    Altres lesions del sistema nerviós central durant  el part 
P11.0 Edema cerebral provocat per lesió durant el p art  
P11.1 Altres tipus de lesió encefàlica especificada  provocada per 

lesió durant el part  
P11.2 Lesió encefàlica no especificada provocada pe r lesió durant 

el part  
P11.3 Lesió de nervi facial durant el part  

paràlisi facial provocada per lesió durant el part 

P11.4 Lesió d’altres nervis cranials durant el part  
P11.5 Lesió de columna vertebral i medul·la espinal  durant el part  

fractura de columna vertebral provocada per lesió durant el part 

P11.9 Lesió del sistema nerviós central durant el p art no 
especificada  

  P12    Lesió del cuir cabellut durant el part 
P12.0 Cefalohematoma provocat per lesió durant el p art  
P12.1 Bony provocat per lesió durant el part  
P12.2 Hemorràgia subaponeuròtica epicranial provoca da per lesió 

durant el part  
P12.3 Equimosi del cuir cabellut provocada per lesi ó durant el part  
P12.4 Lesió del cuir cabellut del nadó per o durant  el monitoratge  

incisió per a presa de mostra 
lesió per elèctrode al cuir cabellut 

P12.8 Altres lesions del cuir cabellut durant el pa rt  
P12.9 Lesió del cuir cabellut durant el part no esp ecificada  
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  P13    Lesió de l’esquelet durant el part 
Exclou: lesió de columna vertebral durant el part (P11.5) 

P13.0 Fractura cranial provocada per lesió durant e l part  
P13.1 Altres lesions cranials durant el part  

Exclou: cefalohematoma (P12.0) 

P13.2 Lesió del fèmur durant el part  
P13.3 Lesió d’altres ossos llargs durant el part  
P13.4 Fractura de clavícula provocada per lesió dur ant el part  
P13.8 Lesions d’altres parts de l’esquelet durant e l part  
P13.9 Lesió de l’esquelet durant el part no especif icada  

  P14    Lesió del sistema nerviós perifèric 
P14.0 Paràlisi d’Erb provocada per lesió durant el part  
P14.1 Paràlisi de Klumpke provocada per lesió duran t el part  
P14.2 Paràlisi de nervi frènic provocada per lesió durant el part  
P14.3 Altres lesions de plexe braquial durant el pa rt  
P14.8 Lesions d’altres parts del sistema nerviós pe rifèric durant el 

part  
P14.9 Lesió del sistema nerviós perifèric durant el  part no 

especificada  

  P15    Altres lesions durant el part 
P15.0 Lesió del fetge durant el part  

ruptura del fetge provocada per lesió durant el part 

P15.1 Lesió de la melsa durant el part  
ruptura de la melsa provocada per lesió durant el part 

P15.2 Lesió esternomastoïdal provocada durant el pa rt  
P15.3 Lesió de l’ull durant el part  

glaucoma traumàtic 
hemorràgia subconjuntival 

provocat -ada per 
lesió durant el part   

 
P15.4 Lesió de la cara durant el part  

congestió facial provocada per lesió durant el part 

P15.5 Lesió dels genitals externs durant el part  
P15.6 Necrosi de teixit adipós subcutani provocada per lesió 

durant el part  
P15.8 Altres lesions durant el part especificades  
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P15.9 Lesió durant el part no especificada  

Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del 
període perinatal 
(P20-P29) 

  P20    Hipòxia intrauterina 
Inclou: acidosi fetal o intrauterina 

anòxia fetal o intrauterina 
asfíxia fetal o intrauterina 
evacuació del meconi 
freqüència cardíaca fetal anòmala 
hipòxia fetal o intrauterina 
meconi en el líquid àmnic 
sofriment fetal o intrauterí 

Exclou: hemorràgia intracranial provocada per anòxia o 
hipòxia (P52.–) 

P20.0 Hipòxia intrauterina notada per primera vegad a abans de 
l’inici del treball de part  

P20.1 Hipòxia intrauterina notada per primera vegad a durant el 
treball de part i el part  

P20.9 Hipòxia intrauterina no especificada  

  P21    Asfíxia durant el part 
Nota: No empreu aquesta categoria per a puntuació d’Apgar 

baixa sense menció d’asfíxia o altres problemes 
respiratoris. 

Exclou: hipòxia o asfíxia intrauterines (P20.–) 

P21.0 Asfíxia greu durant el part  
Pols de menys de 100 pulsacions per minut durant el naixement i 
que esdevé decreixent o es manté constant, absència o dificultat 
de respiració, pal·lidesa, absència de to. 

asfíxia amb puntuació d’Apgar de 0-3 durant el primer minut 
asfíxia pàl·lida 
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P21.1 Asfíxia lleu i moderada durant el part  
La respiració normal no s’estableix en un minut, però la 
freqüència cardíaca és de 100 o superior, hi ha presència d’un cert 
to muscular i d’una certa resposta a l’estimulació. 

asfíxia amb puntuació d’Apgar de 4-7 durant el primer minut 
asfíxia blava 

P21.9 Asfíxia durant el part no especificada  
anòxia 
asfíxia 
hipòxia 

NE   
 

  P22    Destret respiratori del nadó 
Exclou: fallida respiratòria del nadó (P28.5) 

P22.0 Síndrome del destret respiratori del nadó  
malaltia de la membrana hialina 

P22.1 Taquipnea transitòria del nadó  
P22.8 Altres tipus de destret respiratori del nadó  
P22.9 Destret respiratori del nadó no especificat  

  P23    Pneumònia congènita 
Inclou: pneumònia infecciosa adquirida a l’úter o durant el 

part 

Exclou: pneumònia neonatal a conseqüència d’aspiració  
(P24.–) 

P23.0 Pneumònia congènita provocada per agent víric  
Exclou: pneumonitis rubeolar congènita (P35.0) 

P23.1 Pneumònia congènita provocada per Chlamydia  
P23.2 Pneumònia congènita provocada per estafilococ s 
P23.3 Pneumònia congènita provocada per estreptococ s, grup B  
P23.4 Pneumònia congènita provocada per Escherichia coli  
P23.5 Pneumònia congènita provocada per Pseudomonas  
P23.6 Pneumònia congènita provocada per altres agen ts bacterians  

estreptococs, tret del grup B 
Haemophilus influenzae 
Klebsiella pneumoniae 
Mycoplasma 

P23.8 Pneumònia congènita provocada per altres micr oorganismes  
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P23.9 Pneumònia congènita no especificada  

  P24    Síndromes d’aspiració neonatal 
Inclou: pneumònia neonatal a conseqüència d’aspiració 

P24.0 Aspiració neonatal de meconi  
P24.1 Aspiració neonatal de líquid àmnic i mocs  
P24.2 Aspiració neonatal de sang  
P24.3 Aspiració neonatal de llet i aliments regurgi tats  
P24.8 Altres síndromes d’aspiració neonatal  
P24.9 Síndrome no especificada d’aspiració neonatal  

pneumònia per aspiració neonatal NE 

  P25    Emfisema intersticial i afeccions relacionades 
originades durant el període perinatal 

P25.0 Emfisema intersticial originat en el període perinatal  
P25.1 Pneumotòrax originat en el període perinatal  
P25.2 Pneumatomediastí originat en el període perin atal  
P25.3 Pneumatopericardi originat en el període peri natal  
P25.8 Altres afeccions relacionades amb l’emfisema intersticial 

originades durant el període perinatal  

  P26    Hemorràgia pulmonar originada en el període perin atal 
P26.0 Hemorràgia traqueobronquial originada en el p eríode 

perinatal  
P26.1 Hemorràgia pulmonar massiva originada en el p eríode 

perinatal  
P26.8 Altres hemorràgies pulmonars originades en el  període 

perinatal  
P26.9 Hemorràgia pulmonar originada en el període p erinatal no 

especificada  

  P27    Malaltia respiratòria crònica originada en el per íode 
perinatal 

P27.0 Síndrome de Wilson-Mikity  
dismaturitat pulmonar 

P27.1 Displàsia broncopulmonar originada en el perí ode perinatal  
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P27.8 Altres malalties respiratòries cròniques orig inades en el 
període perinatal  
fibrosi pulmonar congènita 
pulmó amb efectes de ventilació mecànica en el nadó 

P27.9 Malaltia respiratòria crònica originada en el  període perinatal 
no especificada  

  P28    Altres afeccions respiratòries originades en el p eríode 
perinatal 
Exclou: malformacions congènites de l’aparell respiratori 

(Q30-Q34) 

P28.0 Atelèctasi primària del nadó  
fallida primària en expandir-se les unitats respiratòries terminals 
hipoplàsia pulmonar associada a gestació curta 
immaduresa pulmonar NE 

P28.1 Altres atelèctasis del nadó i atelèctasi del nadó no 
especificada  
atelèctasi: 
• parcial 
• secundària 
• NE 
atelèctasi per absorció sense síndrome del destret respiratori 

P28.2 Atacs cianòtics del nadó  
Exclou: apnea del nadó (P28.3-P28.4) 

P28.3 Apnea del son primària del nadó  
apnea del son del nadó NE 

P28.4 Altres tipus d’apnees del nadó  
P28.5 Fallida respiratòria del nadó  
P28.8 Altres afeccions respiratòries del nadó espec ificades  

coriza del nadó 
estridor congènit (laringi) NE 

Exclou: rinitis sifilítica congènita precoç (A50.0) 

P28.9 Afecció respiratòria del nadó no especificada  
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  P29    Trastorns cardiovasculars originats en el període  
perinatal 
Exclou: malformacions congènites de l’aparell circulatori 

(Q20-Q28) 

P29.0 Insuficiència cardíaca neonatal  
P29.1 Arítmia cardíaca neonatal  
P29.2 Hipertensió neonatal  
P29.3 Circulació fetal persistent  

hipertensió pulmonar del nadó (persistent) 
tancament retardat de conducte arteriós 

P29.4 Isquèmia miocardíaca transitòria del nadó  
P29.8 Altres trastorns cardiovasculars originats en  el període 

perinatal  
P29.9 Trastorn cardiovascular originat en el períod e perinatal no 

especificat 

Infeccions específiques del període perinatal 
(P35-P39) 

Inclou: infeccions adquirides a l’úter o durant el part 

Exclou: estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la immunodeficiència 
humana [VIH] (Z21) 

evidència del virus de la immunodeficiència humana [VIH]  (R75) 
infecció gonocòccica congènita (A54.–) 
malaltia infecciosa materna com a causa de mortalitat o morbiditat 

en el fetus o el nadó, sense que el fetus o el nadó manifestin la 
malaltia (P00.2) 

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20-
B24) 

malalties infeccioses adquirides després del naixement (A00-B99, 
J09-J11) 

malalties infeccioses intestinals (A00-A09) 
pneumònia congènita (P23.–) 
sífilis congènita (A50.–) 
tètanus neonatal (A33) 
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  P35    Malalties víriques congènites 
P35.0 Síndrome rubeolar congènita  

pneumonitis rubeolar congènita 

P35.1 Infecció congènita per citomegalovirus  
P35.2 Infecció  congènita per herpesvirus [herpes simple]  
P35.3 Hepatitis vírica congènita  
P35.8 Altres malalties víriques congènites  

varicel·la congènita 

P35.9 Malaltia vírica congènita no especificada  

  P36    Sèpsia bacteriana del nadó 
Inclou: septicèmia congènita 

P36.0 Septicèmia del nadó causada per estreptococs,  grup B  
P36.1 Sèpsia del nadó provocada per altres estrepto cocs i 

estreptococs no especificats  
P36.2 Sèpsia del nadó provocada per Staphylococcus aureus  
P36.3 Sèpsia del nadó provocada per altres estafilo cocs i 

estafilococs no especificats  
P36.4 Sèpsia del nadó provocada per Escherichia coli  
P36.5 Sèpsia del nadó provocada per anaerobis  
P36.8 Altres tipus de sèpsia bacteriana del nadó  
P36.9 Sèpsia bacteriana del nadó no especificada  

  P37    Altres malalties infeccioses i parasitàries congè nites 
Exclou: diarrea neonatal: 

• infecciosa (A00-A09) 
• no infeccciosa (P78.3) 
enterocolitis necrosant del fetus o el nadó (P77) 
oftàlmia neonatal produïda per gonococs (A54.3) 
sífilis congènita (A50.–) 
tètanus neonatal (A33) 

P37.0 Tuberculosi congènita  
P37.1 Toxoplasmosi congènita  

hidrocefàlia provocada per toxoplasmosi congènita 

P37.2 Listeriosi neonatal (disseminada)  
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P37.3 Paludisme [malària] congènit produït per Plasmodium 
falciparum  

P37.4 Altres tipus de paludisme [malària] congènit  
P37.5 Candidosi neonatal  
P37.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries c ongènites 

especificades  
P37.9 Malaltia infecciosa i parasitària congènita n o especificada  

  P38    Omfalitis del nadó amb hemorràgia lleu o sense 

  P39    Altres infeccions específiques del període perina tal 
P39.0 Mastitis infecciosa neonatal  

Exclou: ingurgitació mamària del nadó (P83.4) 
mastitis no infecciosa del nadó (P83.4) 

P39.1 Conjuntivitis i dacriocistitis neonatals  
conjuntivitis neonatal per clamídies 
oftàlmia neonatal NE 

Exclou: conjuntivitis gonocòccica (A54.3) 

P39.2 Infecció intraàmnica del fetus no classificad a a cap altre lloc  
P39.3 Infecció neonatal del tracte urinari  
P39.4 Infecció cutània neonatal  

piodèrmia neonatal 

Exclou: pèmfig dels nadons (L00) 
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00) 

P39.8 Altres infeccions específiques del període pe rinatal 
especificades  

P39.9 Infecció específica del període perinatal no especificada  
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Trastorns hemorràgics i hematològics del fetus i el 
nadó 
(P50-P61) 

Exclou: anèmies hemolítiques hereditàries (D55-D58) 
estenosi congènita i estretor dels conductes biliars (Q44.3) 
síndrome de Crigler-Najjar (E80.5) 
síndrome de Dubin-Johnson (E80.6) 
síndrome de Gilbert (E80.4) 

  P50    Pèrdua de sang fetal 
Exclou: anèmia congènita per pèrdua de sang fetal (P61.3) 

P50.0 Pèrdua de sang fetal per vasos previs  
P50.1 Pèrdua de sang fetal per ruptura del cordó  
P50.2 Pèrdua de sang fetal per placenta  
P50.3 Hemorràgia entre bessons  
P50.4 Hemorràgia en la circulació materna  
P50.5 Pèrdua de sang fetal per tall del cordó umbil ical de l’altre 

bessó  
P50.8 Altres tipus de pèrdua de sang fetal  
P50.9 Pèrdua de sang fetal no especificada  

hemorràgia fetal NE 

  P51    Hemorràgia umbilical del nadó 
Exclou: omfalitis amb hemorràgia lleu (P38) 

P51.0 Hemorràgia umbilical massiva del nadó  
P51.8 Altres tipus d’hemorràgia umbilical del nadó  

despreniment de lligadura umbilical NE 

P51.9 Hemorràgia umbilical del nadó no especificada  
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  P52    Hemorràgia intracranial no traumàtica del fetus i  el 
nadó 
Inclou: hemorràgia intracranial provocada per anòxia o 

hipòxia 

Exclou: hemorràgia intracranial provocada per lesió: 
• durant el part (P10.–) 
• mare (P00.5) 
• altres (S06.–) 

P52.0 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica), grau 1, del fetus 
i el nadó  
hemorràgia subependimàtica (sense extensió intraventricular) 

P52.1 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica), grau 2, del fetus 
i el nadó  
hemorràgia subependimàtica amb extensió intraventricular 

P52.2 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica), grau 3, del fetus 
i el nadó  
hemorràgia subependimàtica amb extensió intraventricular i 

intracerebral 

P52.3 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) d el fetus i el 
nadó no especificada  

P52.4 Hemorràgia intracerebral (no traumàtica) del fetus i el nadó  
P52.5 Hemorràgia subaracnoïdal (no traumàtica) del fetus i el nadó  
P52.6 Hemorràgia cerebel·losa (no traumàtica) i de la fossa 

posterior del fetus i el nadó  
P52.8 Altres tipus d’hemorràgia intracranial (no tr aumàtica) del 

fetus i el nadó  
P52.9 Hemorràgia intracranial (no traumàtica) del f etus i el nadó no 

especificada  

  P53    Malaltia hemorràgica del fetus i el nadó 
carència de vitamina K del nadó 

  P54    Altres hemorràgies neonatals 
Exclou: hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal 

(P26.–) 
pèrdua de sang fetal (P50.–) 
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P54.0 Hematèmesi neonatal  
Exclou: hematèmesi neonatal causada per sang materna 

deglutida (P78.2) 

P54.1 Melena neonatal  
Exclou: melena neonatal causada per sang materna deglutida 

(P78.2) 

P54.2 Hemorràgia rectal neonatal  
P54.3 Altres tipus d’hemorràgia gastrointestinal ne onatal  
P54.4 Hemorràgia suprarenal neonatal  
P54.5 Hemorràgia cutània neonatal  

equimosis 
hematoma 
hematomes superficials 
petèquies 

del fetus o el nadó   

 
Exclou: cefalohematoma provocat per lesió durant el part  

(P12.0) 
equimosi del cuir cabellut provocada per lesió durant 

el part (P12.3) 

P54.6 Hemorràgia vaginal neonatal  
pseudomenstruació 

P54.8 Altres tipus d’hemorràgia neonatal especifica da 
P54.9 Hemorràgia neonatal no especificada  

  P55    Malaltia hemolítica del fetus i el nadó 
P55.0 Isoimmunització Rh del fetus i el nadó  
P55.1 Isoimmunització AB0 del fetus i el nadó  
P55.8 Altres tipus de malaltia hemolítica del fetus  i el nadó  
P55.9 Malaltia hemolítica del fetus i el nadó no es pecificada  

  P56    Hidrop fetal provocat per malaltia hemolítica 
Exclou: hidrop fetal NE (P83.2) 

• no provocat per malaltia hemolítica (P83.2) 

P56.0 Hidrop fetal provocat per isoimmunització  
P56.9 Hidrop fetal provocat per altres tipus de mal altia hemolítica i 

per malaltia hemolítica no especificada  
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  P57    Kernicterus 
P57.0 Kernicterus per isoimmunització  
P57.8 Altres tipus de kernicterus especificat  

Exclou: síndrome de Crigler-Najjar (E80.5) 

P57.9 Kernicterus no especificat  

  P58    Icterícia neonatal provocada per altres tipus d’h emòlisi 
excessiva 
Exclou: icterícia provocada per isoimmunització (P55-P57) 

P58.0 Icterícia neonatal provocada per hematoma  
P58.1 Icterícia neonatal provocada per hemorràgia  
P58.2 Icterícia neonatal provocada per infecció  
P58.3 Icterícia neonatal provocada per policitèmia  
P58.4 Icterícia neonatal provocada per toxines o fà rmacs 

transmesos per la mare o administrats al nadó  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si són induïts per fàrmacs. 

P58.5 Icterícia neonatal provocada per sang materna  deglutida  
P58.8 Icterícia neonatal provocada per altres tipus  d’hemòlisi 

excessiva especificada  
P58.9 Icterícia neonatal provocada per hemòlisi exc essiva no 

especificada  

  P59    Icterícia neonatal per altres causes i per causes  no 
especificades 
Exclou: a causa d’errors congènits del metabolisme (E70-E90) 

kernicterus (P57.–) 

P59.0 Icterícia neonatal associada a part preterme  
hiperbilirubinèmia de la prematuritat 
icterícia per conjugació tardana associada a part preterme 

P59.1 Síndrome de bilis espessa  
P59.2 Icterícia neonatal per altres tipus de dany h epatocel·lular i 

dany hepatocel·lular no especificat  
Exclou: hepatitis vírica congènita (P35.3) 

P59.3 Icterícia neonatal per inhibidor de la llet m aterna  
P59.8 Icterícia neonatal per altres causes especifi cades  
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P59.9 Icterícia neonatal no especificada  
icterícia fisiològica (intensa) (prolongada) NE 

  P60    Coagulació intravascular disseminada del fetus i el 
nadó 
síndrome de desfibrinació del fetus o el nadó 

  P61    Altres tipus de trastorns hematològics perinatals   
Exclou: hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància 

(D80.7) 

P61.0 Trombocitopènia neonatal transitòria  
trombocitopènia neonatal per: 
• exsanguinotransfusió 
• isoimmunització 
• trombocitopènia materna idiopàtica 

P61.1 Policitèmia del nadó  
P61.2 Anèmia de la prematuritat  
P61.3 Anèmia congènita per pèrdua de sang fetal  
P61.4 Altres tipus d’anèmia congènita no classifica des a cap altre 

lloc  
anèmia congènita NE 

P61.5 Neutropènia neonatal transitòria  
P61.6 Altres tipus de trastorns de la coagulació ne onatals 

transitoris  
P61.8 Altres tipus de trastorns hematològics perina tals especificats  
P61.9 Trastorn hematològic perinatal no especificat  

Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics 
del fetus i el nadó 
(P70-P74) 

Inclou: alteracions endocrines i metabòliques transitòries a conseqüència 
de la resposta del nadó a factors endocrins i metabòlics materns 
o a l’adaptació a la vida extrauterina 
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  P70    Trastorns transitoris del metabolisme dels carboh idrats 
específics del fetus i el nadó 

P70.0 Síndrome del nadó de mare amb diabetis gestac ional  
P70.1 Síndrome de l’infant de mare diabètica  

diabetis mellitus materna (preexistent) que afecta el fetus o el 
nadó (amb hipoglucèmia) 

P70.2 Diabetis mellitus neonatal  
P70.3 Hipoglucèmia neonatal iatrogènica  
P70.4 Altres tipus d’hipoglucèmia neonatal  

hipoglucèmia neonatal transitòria 

P70.8 Altres tipus de trastorn transitori del metab olisme dels 
carbohidrats del fetus i el nadó  

P70.9 Trastorn transitori del metabolisme dels carb ohidrats del 
fetus i el nadó no especificat  

  P71    Trastorns neonatals transitoris del metabolisme d el 
calci i el magnesi 

P71.0 Hipocalcèmia del nadó per llet de vaca  
P71.1 Altres tipus d’hipocalcèmia neonatal  

Exclou: hipoparatiroïdisme neonatal (P71.4) 

P71.2 Hipomagnesèmia neonatal  
P71.3 Tetània neonatal sense dèficit de magnesi o c alci  

tetània neonatal NE 

P71.4 Hipoparatiroïdisme neonatal transitori  
P71.8 Altres trastorns neonatals transitoris del me tabolisme del 

calci i el magnesi  
P71.9 Trastorn neonatal transitori no especificat d el metabolisme 

del calci i el magnesi  

  P72    Altres trastorns endocrins neonatals transitoris 
Exclou: goll dishormonogènic (E07.1) 

hipotiroïdisme congènit amb goll o sense (E03.0-
E03.1) 

síndrome de Pendred (E07.1) 

P72.0 Goll neonatal no classificat a cap altre lloc  
goll congènit transitori amb normofunció 
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P72.1 Hipertiroïdisme neonatal transitori  
tirotoxicosi neonatal 

P72.2 Altres trastorns neonatals transitoris de la funció tiroïdal no 
classificats a cap altre lloc  
hipotiroïdisme neonatal transitori 

P72.8 Altres trastorns endocrins neonatals transito ris especificats  
P72.9 Trastorn endocrí neonatal transitori no espec ificat  

  P74    Altres alteracions electrolítiques i metabòliques  
neonatals transitòries 

P74.0 Acidosi metabòlica tardana del nadó  
P74.1 Deshidratació del nadó  
P74.2 Alteracions de l’equilibri de sodi del nadó  
P74.3 Alteracions de l’equilibri de potassi del nad ó 
P74.4 Altres alteracions electrolítiques transitòri es del nadó  
P74.5 Tirosinèmia transitòria del nadó  
P74.8 Altres alteracions metabòliques transitòries del nadó  
P74.9 Alteració metabòlica transitòria del nadó no especificada  

Trastorns de l’aparell digestiu del fetus i el nadó 
(P75-P78) 

 P75∗∗∗∗   Ili meconial (E84.1†) 

  P76    Altres tipus d’obstrucció intestinal del nadó 
P76.0 Síndrome del tap de meconi  
P76.1 Ili transitori del nadó  

Exclou: malaltia de Hirschsprung (Q43.1) 

P76.2 Obstrucció intestinal provocada per llet espe ssa  
P76.8 Altres tipus d’obstrucció intestinal del nadó  especificada  

Exclou: obstrucció intestinal classificable a K56.0-K56.5 

P76.9 Obstrucció intestinal del nadó no especificad a 

  P77    Enterocolitis necrosant del fetus i el nadó 
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  P78    Altres trastorns perinatals de l’aparell digestiu  
Exclou: hemorràgies gastrointestinals neonatals (P54.0-P54.3) 

P78.0 Perforació intestinal perinatal  
peritonitis meconial 

P78.1 Altres tipus de peritonitis neonatal  
peritonitis neonatal NE 

P78.2 Hematèmesi i melena neonatals per sang matern a deglutida  
P78.3 Diarrea neonatal no infecciosa  

diarrea neonatal NE 

Exclou: diarrea neonatal NE en països en els quals l’afecció té 
un presumpte origen infecciós (A09) 

P78.8 Altres trastorns perinatals de l’aparell dige stiu especificats  
cirrosi congènita (hepàtica) 
úlcera pèptica del nadó 

P78.9 Trastorn perinatal no especificat de l’aparel l digestiu  

Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació 
de la temperatura en el fetus i el nadó 
(P80-P83) 

  P80    Hipotèrmia del nadó 
P80.0 Síndrome de lesió per fred  

Hipotèrmia greu i generalment crònica associada a aparença 
d’enrojolament sobtat, edema i anomalies neurològiques i 
bioquímiques.  

Exclou: hipotèrmia lleu del nadó (P80.8) 

P80.8 Altres hipotèrmies del nadó  
hipotèrmia lleu del nadó 

P80.9 Hipotèrmia del nadó no especificada  

  P81    Altres alteracions de la regulació de la temperat ura en 
el nadó 

P81.0 Hipertèrmia ambiental del nadó  
P81.8 Altres alteracions especificades de la regula ció de la 

temperatura en el nadó  
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P81.9 Alteració no especificada de la regulació de la temperatura 
en el nadó  
febre del nadó NE 

  P83    Altres afeccions del tegument específiques del fe tus i el 
nadó 
Exclou: crosta làctia (L21.0) 

dermatitis dels bolquers (L22) 
hidrop fetal provocat per malaltia hemolítica (P56.–) 
infecció cutània neonatal (P39.4) 
malformacions congènites de la pell i el tegument 

(Q80-Q84) 
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00) 

P83.0 Esclerema dels nadons  
P83.1 Eritema tòxic dels nadons  
P83.2 Hidrop fetal no provocat per malaltia hemolít ica  

hidrop fetal NE 

P83.3 Altres edemes específics del fetus i el nadó i edema específic 
del fetus i el nadó no especificat  

P83.4 Ingurgitació mamària del nadó  
mastitis no infecciosa del nadó 

P83.5 Hidrocele congènita  
P83.6 Pòlip umbilical del nadó  
P83.8 Altres afeccions del tegument específiques de l fetus i el nadó 

especificades  
esclerodèrmia neonatal 
síndrome del nadó bronzejat 
urticària neonatal 

P83.9 Afecció del tegument específica del fetus i e l nadó no 
especificada  

Altres trastorns originats en el període perinatal 
(P90-P96) 

  P90    Convulsions del nadó 
Exclou: convulsions neonatals benignes (familiars) (G40.3) 
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  P91    Altres alteracions de l’estat cerebral del nadó 
P91.0 Isquèmia cerebral neonatal  
P91.1 Quists periventriculars adquirits del nadó  
P91.2 Leucomalàcia cerebral neonatal  
P91.3 Irritabilitat cerebral neonatal  
P91.4 Depressió cerebral neonatal  
P91.5 Coma neonatal  
P91.6 Encefalopatia hipòxica isquèmica del nadó  
P91.8 Altres alteracions especificades de l’estat c erebral del nadó  
P91.9 Alteració no especificada de l’estat cerebral  del nadó  

  P92    Problemes d’alimentació que afecten el nadó 
P92.0 Vòmits del nadó  
P92.1 Regurgitació i ruminació del nadó  
P92.2 Ingestió lenta del nadó  
P92.3 Subalimentació del nadó  
P92.4 Sobrealimentació del nadó  
P92.5 Dificultat neonatal en l’alletament matern  
P92.8 Altres problemes d’alimentació del nadó  
P92.9 Problema d’alimentació no especificat del nad ó 

  P93    Reaccions i intoxicacions provocades per fàrmacs 
administrats al fetus i el nadó 
síndrome grisa per administració de cloramfenicol al nadó 

Exclou: icterícia provocada per toxines o fàrmacs transmesos 
per la mare o administrats al nadó (P58.4) 

reaccions i intoxicacions per consum matern d’opiacis, 
tranquil·litzants i altres tipus de medicació (P04.0-
P04.1, P04.4) 

símptomes de síndrome d’abstinència per: 
• consum matern de substàncies addictives (P96.1) 
• ús terapèutic de fàrmacs o drogues en el nadó (P96.2) 

  P94    Trastorns del to muscular del nadó 
P94.0 Miastènia greu neonatal transitòria  

Exclou: miastènia greu (G70.0) 
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P94.1 Hipertonia congènita  
P94.2 Hipotonia congènita  

síndrome de l’infant flonjo [floppy baby] no especificada 

P94.8 Altres trastorns del to muscular del nadó  
P94.9 Trastorn no especificat del to muscular del n adó  

  P95    Mort fetal per causa no especificada 
mort fetal NE 
nadó nascut mort NE 

  P96    Altres afeccions originades en el període perinat al 
P96.0 Fallida renal congènita  

urèmia del nadó 

P96.1 Símptomes de síndrome d’abstinència neonatal pel consum 
matern de substàncies addictives  
síndrome d’abstinència de droga en fill de mare amb 

drogodependència 

Exclou: reaccions i intoxicacions produïdes per opiacis i 
tranquil·litzants administrats a la mare durant el 
treball de part i el part (P04.0) 

P96.2 Símptomes de síndrome d’abstinència per ús te rapèutic de 
fàrmacs o drogues en el nadó  

P96.3 Sutures cranials àmplies del nadó  
craniomalàcia neonatal 

P96.4 Interrupció de l’embaràs que afecta el fetus i el nadó  
Exclou: interrupció de l’embaràs (que afecta la mare) (O04.–) 

P96.5 Complicacions de procediments intrauterins no  classificades 
a cap altre lloc  

P96.8 Altres afeccions especificades originades en el període 
perinatal  

P96.9 Afecció originada en el període perinatal no especificada  
debilitat congènita NE  
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Malformacions congènites, deformitats 
congènites i anomalies cromosòmiques 
congènites 
(Q00-Q99) 

Exclou: errors congènits del metabolisme (E70-E90) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

Q00-Q07 Malformacions congènites del sistema nerviós 
Q10-Q18 Malformacions congènites de l’ull, l’orella, la cara i el coll 
Q20-Q28 Malformacions congènites de l’aparell circulatori 
Q30-Q34 Malformacions congènites de l’aparell respiratori 
Q35-Q37 Llavi fes i paladar fes 
Q38-Q45 Altres malformacions congènites de l’aparell digestiu 
Q50-Q56 Malformacions congènites dels òrgans genitals 
Q60-Q64 Malformacions congènites de l’aparell urinari 
Q65-Q79 Malformacions i deformitats congènites del sistema 

musculoesquelètic 
Q80-Q89 Altres malformacions congènites 
Q90-Q99 Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc 

Malformacions congènites del sistema nerviós 
(Q00-Q07) 

  Q00    Anencefàlia i malformacions similars 
Q00.0 Anencefàlia  

acefàlia 
acrània 
amieloencefàlia 
hemianencefàlia 
hemicefàlia 

Q00.1 Cranioraquísquisi  
Q00.2 Iniencefàlia  
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  Q01    Encefalocele 
Inclou: encefalomielocele 

hidroencefalocele 
hidromeningocele cranial 
meningocele cerebral 
meningoencefalocele 

Exclou: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q01.0 Encefalocele frontal  
Q01.1 Encefalocele nasofrontal  
Q01.2 Encefalocele occipital  
Q01.8 Encefalocele d’altres localitzacions  
Q01.9 Encefalocele no especificada  

  Q02    Microcefàlia 
hidromicrocefàlia 
microencèfal 

Exclou: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9) 

  Q03    Hidrocefàlia congènita 
Inclou: hidrocefàlia neonatal 

Exclou: hidrocefàlia: 
• adquirida (G91.−) 
• amb espina bífida (Q05.0-Q05.4) 
• provocada per toxoplasmosi congènita (P37.1) 
síndrome d’Arnold-Chiari (Q07.0) 

Q03.0 Malformacions de l’aqüeducte de Silvi  
anomalia de l’aqüeducte de Silvi  
estenosi de l’aqüeducte de Silvi 
obstrucció congènita de l’aqüeducte de Silvi 

Q03.1 Atrèsia dels forats de Magendie i de Luschka  
síndrome de Dandy-Walker 

Q03.8 Altres hidrocefàlies congènites  
Q03.9 Hidrocefàlia congènita no especificada  
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  Q04    Altres malformacions congènites de l’encèfal 
Exclou: ciclopia (Q87.0) 

macrocefàlia (Q75.3) 

Q04.0 Malformacions congènites del cos callós  
agènesi del cos callós 

Q04.1 Arinencefàlia  
Q04.2 Holoprosencefàlia  
Q04.3 Altres deformitats de reducció de l’encèfal  

absència 
agènesi 
aplàsia 
hipoplàsia 

de part de l’encèfal   

 
agíria 
hidroanencefàlia 
lissencefàlia 
microgíria 

Exclou: malformacions congènites del cos callós (Q04.0) 

Q04.4 Displàsia septoòptica  
síndrome de De Morsier 

Q04.5 Megaloencefàlia  
Q04.6 Quists cerebrals congènits  

esquizencefàlia 
porencefàlia 

Exclou: quist porencefàlic adquirit (G93.0) 

Q04.8 Altres malformacions congènites de l’encèfal especificades  
macrogíria 
paquigíria 

Q04.9 Malformació congènita de l’encèfal no especif icada  
anomalia congènita 
anomalies congènites múltiples 
deformitat congènita 
malaltia o lesió congènita 

de l’encèfal NE 
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  Q05    Espina bífida 
Inclou: espina bífida (oberta) (quística) 

hidromeningocele (espinal) 
meningocele (espinal) 
meningomielocele 
mielocele 
mielomeningocele 
raquísquisi 
siringomielocele 

Exclou: espina bífida oculta (Q76.0) 
síndrome d’Arnold-Chiari (Q07.0) 

Q05.0 Espina bífida cervical amb hidrocefàlia  
Q05.1 Espina bífida toràcica amb hidrocefàlia  

espina bífida: 
• dorsal 
• dorsolumbar amb hidrocefàlia   

 
Q05.2 Espina bífida lumbar amb hidrocefàlia  

espina bífida lumbosacra amb hidrocefàlia 

Q05.3 Espina bífida sacra amb hidrocefàlia  
Q05.4 Espina bífida no especificada amb hidrocefàli a 
Q05.5 Espina bífida cervical sense hidrocefàlia  
Q05.6 Espina bífida toràcica sense hidrocefàlia  

espina bífida: 
• dorsal NE 
• dorsolumbar NE 

Q05.7 Espina bífida lumbar sense hidrocefàlia  
espina bífida lumbosacra NE 

Q05.8 Espina bífida sacra sense hidrocefàlia  
Q05.9 Espina bífida no especificada  

  Q06    Altres malformacions congènites de la medul·la es pinal 
Q06.0 Amièlia  
Q06.1 Hipoplàsia i displàsia de la medul·la espinal  

atelomièlia 
mieloatèlia 
mielodisplàsia de la medul·la espinal 

Q06.2 Diastematomièlia  
Q06.3 Altres malformacions congènites de la cua de cavall  
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Q06.4 Hidromièlia  
hidròraquis 

Q06.8 Altres malformacions congènites de la medul·l a espinal 
especificades  

Q06.9 Malformació congènita de la medul·la espinal no especificada  
anomalia congènita 
deformitat congènita 
malaltia o lesió congènita 

NE de la medul·la espinal o les 
meninges espinals 

 

  Q07    Altres malformacions congènites del sistema nervi ós 
Exclou: disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1) 

neurofibromatosi (no maligna) (Q85.0) 

Q07.0 Síndrome d’Arnold-Chiari  
Q07.8 Altres malformacions congènites del sistema n erviós 

especificades  
agènesi de nervi 
desplaçament del plexe braquial 
síndrome de Marcus Gunn 
síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula 

Q07.9 Malformació congènita del sistema nerviós no especificada  
anomalia congènita 
deformitat congènita 
malaltia o lesió congènita 

NE del sistema nerviós 
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Malformacions congènites de l’ull, l’orella, la cara i el 
coll 
(Q10-Q18) 

Exclou: llavi fes i paladar fes (Q35-Q37) 
malformació congènita de: 
• columna cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4) 
• glàndula paratiroide (Q89.2) 
• glàndula tiroide (Q89.2) 
• laringe (Q31.−) 
• llavi NCAL (Q38.0) 
• nas (Q30.−) 

  Q10    Malformacions congènites de la parpella, l’aparel l 
lacrimal i l’òrbita 
Exclou: criptoftàlmia NE (Q11.2) 

síndrome criptoftàlmica (Q87.0) 

Q10.0 Ptosi congènita  
Q10.1 Ectropi congènit  
Q10.2 Entropi congènit  
Q10.3 Altres malformacions congènites de la parpell a 

ablefària 
absència o agènesi de: 
• parpella 
• pestanyes 
blefarofimosi congènita 
coloboma de la parpella 
malformació congènita de la parpella NE 
múscul ocular accessori 
parpella accessòria 

Q10.4 Absència i agènesi de l'aparell lacrimal  
absència del punt lacrimal 

Q10.5 Estenosi i estretor congènites del conducte l acrimal  
Q10.6 Altres malformacions congènites de l’aparell lacrimal  

malformació congènita de l’aparell lacrimal NE 

Q10.7 Malformació congènita de l’òrbita  

  Q11    Anoftàlmia, microftàlmia i macroftàlmia 
Q11.0 Globus ocular quístic  
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Q11.1 Altres anoftàlmies  
agènesi 
aplàsia de l’ull   

 
Q11.2 Microftàlmia  

criptoftàlmia NE 
displàsia ocular 
hipoplàsia ocular 
ull rudimentari 

Exclou: síndrome criptoftàlmica (Q87.0) 

Q11.3 Macroftàlmia  
Exclou: macroftàlmia en glaucoma congènit (Q15.0) 

  Q12    Malformacions congènites del cristal·lí 
Q12.0 Cataracta congènita  
Q12.1 Ectòpia congènita del cristal·lí  

Q12.2 Coloboma del cristal·lí  
Q12.3 Afàquia congènita  
Q12.4 Esferofàquia  
Q12.8 Altres malformacions congènites del cristal·l í 
Q12.9 Malformació congènita del cristal·lí no espec ificada  

  Q13    Malformacions congènites del segment anterior de l’ull 
Q13.0 Coloboma de l’iris  

coloboma NE 

Q13.1 absència d’iris  
anirídia 

Q13.2 Altres malformacions congènites de l’iris  
anisocòria congènita 
atrèsia de la pupil·la 
corectòpia 
malformació congènita de l’iris NE 

Q13.3 Opacitat corneal congènita  
Q13.4 Altres malformacions corneals congènites  

anomalia de Peters 
malformació corneal congènita NE 
microcòrnia 

Q13.5 Escleròtica blava  
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Q13.8 Altres malformacions congènites del segment a nterior de 
l’ull  
anomalia de Rieger 

Q13.9 Malformació congènita del segment anterior de  l’ull no 
especificada  

  Q14    Malformacions congènites del segment posterior de  
l’ull 

Q14.0 Malformació congènita de l’humor vitri  
opacitat congènita del cos vitri 

Q14.1 Malformació congènita de la retina  
aneurisma retinal congènit 

Q14.2 Malformació congènita del disc òptic  
coloboma del disc òptic 

Q14.3 Malformació congènita de la coroide  
Q14.8 Altres malformacions congènites del segment p osterior de 

l’ull  
coloboma del fons d’ull 

Q14.9 Malformació congènita del segment posterior d e l’ull no 
especificada  

  Q15    Altres malformacions congènites de l’ull 
Exclou: albinisme ocular (E70.3) 

nistagme congènit (H55) 
retinitis pigmentària (H35.5) 

Q15.0 Glaucoma congènit  
buftàlmia 
glaucoma neonatal 
hidroftàlmia 
macrocòrnia amb glaucoma 
macroftàlmia en glaucoma congènit 
megalocòrnia amb glaucoma 
queratoglobus congènit amb glaucoma 

Q15.8 Altres malformacions congènites de l’ull espe cificades  
Q15.9 Malformació congènita de l’ull no especificad a 

anomalia congènita 
deformitat congènita NE de l’ull 
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  Q16    Malformacions congènites de l’orella que deterior en 
l’audició 
Exclou: sordesa congènita (H90.−) 

Q16.0 Absència congènita de pavelló (orella)  
Q16.1 Absència, atrèsia i estretor congènites del c onducte auditiu 

(extern)  
atrèsia o estretor del meat ossi 

Q16.2 Absència de la trompa d’Eustaqui  
Q16.3 Malformació congènita dels ossicles de l’orel la 

fusió dels ossicles de l’orella 

Q16.4 Altres malformacions congènites de l’orella m itjana  
malformació congènita de l’orella mitjana NE 

Q16.5 Malformació congènita de l’orella interna  
anomalia: 
• laberint membranós 
• òrgan de Corti 

Q16.9 Malformació congènita de l’orella que deterio ra l’audició no 
especificada  
absència congènita d’orella NE 

  Q17    Altres malformacions congènites de l’orella 
Exclou: si preauricular (Q18.1) 

Q17.0 Pavelló de l’orella accessori  
lòbul supernumerari 
orella supernumerària 
poliòtia 
resta o apèndix preauricular 
trague accessori 

Q17.1 Macròtia  
Q17.2 Micròtia  
Q17.3 Altres deformitats de l’orella  

orella punxeguda 

Q17.4 Anomalia de posició de l’orella  
orelles d’implantació baixa 

Exclou: pavelló auricular cervical (Q18.2) 

Q17.5 Orella prominent  
orella de pàmpol 
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Q17.8 Altres malformacions congènites de l’orella e specificades  
absència congènita del lòbul de l’orella 

Q17.9 Malformació congènita de l’orella no especifi cada  
anomalia congènita de l’orella NE 

  Q18    Altres malformacions congènites de la cara i el c oll 
Exclou: afeccions classificables a Q67.0-Q67.4 

anomalies dentofacials, incloent maloclusió (K07.−) 
ciclopia (Q87.0) 
conducte tiroglòs persistent (Q89.2) 
llavi fes i paladar fes (Q35-Q37) 
malformacions congènites del crani i els ossos de la 

cara (Q75.−) 
síndromes de malformacions que afecten l’aparença 

facial (Q87.0) 

Q18.0 Si, fístula i quist de la fenedura branquial  
vestigi branquial 

Q18.1 Si i quist preauriculars  
fístula (de): 
• cervicoaural 
• pavelló auricular, congènita 
si i quist pretragals 

Q18.2 Altres malformacions de la fenedura branquial  
malformació de la fenedura branquial NE 
otocefàlia 
pavelló auricular cervical 

Q18.3 membrana del coll  
pterigi cervical 

Q18.4 Macrostomia  
Q18.5 Microstomia  
Q18.6 Macroquília  

hipertròfia labial congènita 

Q18.7 Microquília  
Q18.8 Altres malformacions congènites de la cara i el coll 

especificades  
fístula medial 
quist medial 
si medial 

de la cara i el coll 
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Q18.9 Malformació congènita de la cara i el coll no  especificada  
anomalia congènita NE de la cara i el coll 

Malformacions congènites de l’aparell circulatori 
(Q20-Q28) 

  Q20    Malformacions congènites de les cambres cardíaque s i 
les connexions de les cambres cardíaques 
Exclou: dextrocàrdia amb situs inversus (Q89.3) 

disposició auricular d'imatge especular amb situs 
inversus (Q89.3) 

Q20.0 Tronc arterial comú  
tronc arteriós persistent 

Q20.1 Ventricle dret amb sortida doble  
síndrome de Taussig-Bing 

Q20.2 Ventricle esquerre amb sortida doble  
Q20.3 Connexió ventriculoarterial discordant  

dextrotransposició de l’aorta 
transposició dels grans vasos (completa) 

Q20.4 Ventricle amb entrada doble  
cor trilocular biauricular 
ventricle comú 
ventricle únic 

Q20.5 Connexió auriculoventricular discordant  
inversió ventricular 
levotransposició 
transposició corregida 

Q20.6 Isomerisme d’apèndixs auriculars  
isomerisme d’apèndixs auriculars amb asplènia o polisplènia 

Q20.8 Altres malformacions congènites de les cambre s cardíaques 
i les connexions de les cambres cardíaques  

Q20.9 Malformacions congènites de les cambres cardí aques i les 
connexions de les cambres cardíaques no especificad es 

  Q21    Malformacions congènites dels septes cardíacs 
Exclou: defecte septal cardíac adquirit (I51.0) 

Q21.0 Defecte septal interventricular  
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Q21.1 Defecte septal interauricular  
defecte d’òstium secundum patent o persistent (tipus II) 
defecte del si coronari 
defecte del si venós 
forat oval del fetus patent o persistent 

Q21.2 Defecte septal auriculoventricular  
canal auriculoventricular comú 
defecte dels coixinets endocardíacs 
defecte septal interauricular d’òstium primum (tipus I) 

Q21.3 Tetralogia de Fallot  
defecte septal interventricular amb estenosi o atrèsia pulmonars, 
dextroposició de l’aorta i hipertròfia del ventricle dret 

Q21.4 Defecte septal aorticopulmonar  
defecte septal aòrtic 
finestra aorticopulmonar 

Q21.8 Altres malformacions congènites dels septes c ardíacs  
defecte d’Eisenmenger 
pentalogia de Fallot 

Exclou: complex d’Eisenmenger (I27.8) 
síndrome d’Eisenmenger (I27.8) 

Q21.9 Malformació congènita dels septes cardíacs no  especificada  
defecte septal (cor) NE 

  Q22    Malformacions congènites de les vàlvules pulmonar  i 
tricúspide 

Q22.0 Atrèsia de la vàlvula pulmonar  
Q22.1 Estenosi congènita de la vàlvula pulmonar  
Q22.2 Insuficiència congènita de la vàlvula pulmona r 

regurgitació congènita de la vàlvula pulmonar 

Q22.3 Altres malformacions congènites de la vàlvula  pulmonar  
malformació congènita de la vàlvula pulmonar NE 

Q22.4 Estenosi congènita de la vàlvula tricúspide  
atrèsia tricuspídica 

Q22.5 Anomalia d’Ebstein  
Q22.6 Síndrome d’hipoplàsia del cor dret  
Q22.8 Altres malformacions congènites de la vàlvula  tricúspide  
Q22.9 Malformació congènita de la vàlvula tricúspid e no 

especificada  
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  Q23    Malformacions congènites de les vàlvules aòrtica i 
mitral 

Q23.0 Estenosi congènita de la vàlvula aòrtica  
atrèsia aòrtica congènita 
estenosi aòrtica congènita 

Exclou: estenosi congènita de la vàlvula aòrtica en síndrome 
d’hipoplàsia del cor esquerre (Q23.4) 

estenosi subaòrtica congènita (Q24.4) 

Q23.1 Insuficiència congènita de la vàlvula aòrtica  
insuficiència aòrtica congènita 
vàlvula aòrtica bicúspide 

Q23.2 Estenosi mitral congènita  
atrèsia mitral congènita 

Q23.3 Insuficiència mitral congènita  
Q23.4 Síndrome d’hipoplàsia del cor esquerre  

atrèsia o hipoplàsia marcada de l’orifici o la vàlvula aòrtics, amb 
hipoplàsia de l’aorta ascendent i desenvolupament defectuós del 
ventricle esquerre (amb estenosi o atrèsia de la vàlvula mitral) 

Q23.8 Altres malformacions congènites de les vàlvul es aòrtica i 
mitral  

Q23.9 Malformació congènita de les vàlvules aòrtica  i mitral no 
especificada  

  Q24    Altres malformacions congènites del cor 
Exclou: fibroelastosi endocardíaca (I42.4) 

Q24.0 Dextrocàrdia  
Exclou: dextrocàrdia amb situs inversus (Q89.3) 

disposició auricular d'imatge especular amb situs 
inversus (Q89.3) 

isomerisme d’apèndixs auriculars (amb asplènia o 
polisplènia) (Q20.6) 

Q24.1 Levocàrdia  
Localització del cor a l’hemitòrax esquerre amb l’àpex apuntant cap a l’esquerra, 
però amb situs inversus d’altres vísceres i defectes del cor, o amb transposició 
corregida de grans vasos. 

Q24.2 Cor triauricular  
Q24.3 Estenosi pulmonar infundibular  
Q24.4 Estenosi subaòrtica congènita  
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Q24.5 Malformació dels vasos coronaris  
aneurisma coronari congènit (artèria) 

Q24.6 Blocatge cardíac congènit  
Q24.8 Altres malformacions congènites del cor espec ificades  

anomalia d’Uhl 
diverticle congènit del ventricle esquerre 
malformació congènita de: 

• miocardi 
• pericardi 

malposició del cor 

Q24.9 Malformació congènita del cor no especificada  
anomalia congènita 
malaltia congènita NE del cor 

 

  Q25    Malformacions congènites de les grans artèries 
Q25.0 Conducte arteriós permeable  

conducte arteriós persistent 
conducte de Botal persistent 

Q25.1 Coartació de l’aorta  
coartació de l’aorta (preductal) (postductal) 

Q25.2 Atrèsia de l’aorta  
Q25.3 Estenosi de l’aorta  

estenosi aòrtica supravalvular  

Exclou: estenosi aòrtica congènita (Q23.0) 

Q25.4 Altres malformacions congènites de l’aorta  
absència 
aplàsia 
aneurisma congènit 
dilatació congènita 

de l’aorta 

 
aneurisma del si de Valsalva (romput) 
arc de l’aorta doble [anell vascular de l’aorta] 
arc de l’aorta dret persistent 
convolucions persistents de l’arc de l’aorta 
hipoplàsia de l’aorta 

Exclou: hipoplàsia de l’aorta en la síndrome d’hipoplàsia del 
cor esquerre (Q23.4) 

Q25.5 Atrèsia de l’artèria pulmonar  
Q25.6 Estenosi de l’artèria pulmonar  
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Q25.7 Altres malformacions congènites de l’artèria pulmonar  
agènesi 
aneurisma congènit 
anomalia 
hipoplàsia 

de l’artèria pulmonar   

 
aneurisma arteriovenós pulmonar 
artèria pulmonar aberrant 

Q25.8 Altres malformacions congènites de les grans artèries  
Q25.9 Malformació congènita de les grans artèries n o especificada  

  Q26    Malformacions congènites de les grans venes 
Q26.0 Estenosi congènita de vena cava  

estenosi congènita de la vena cava (inferior) (superior) 

Q26.1 Vena cava superior esquerra persistent  
Q26.2 Drenatge anòmal total de venes pulmonars  
Q26.3 Drenatge anòmal parcial de venes pulmonars  
Q26.4 Drenatge anòmal de venes pulmonars no especif icat  
Q26.5 Drenatge anòmal de vena porta  
Q26.6 Fístula entre artèria hepàtica i vena porta  
Q26.8 Altres malformacions congènites de les grans venes  

absència de la vena cava (inferior) (superior) 
continuació de la vena cava inferior en la vena cava àziga 
síndrome de la simitarra 
vena cardinal posterior esquerra persistent 

Q26.9 Malformació congènita no especificada de gran  vena  
anomalia de la vena cava (inferior) (superior) NE 

  Q27    Altres malformacions congènites del sistema vascu lar 
perifèric 
Exclou: aneurisma retinal congènit (Q14.1) 
 anomalies de: 

• artèria pulmonar (Q25.5-Q25.7) 
• vasos cerebrals i precerebrals (Q28.0-Q28.3) 
• vasos coronaris (Q24.5) 
hemangioma i limfoangioma (D18.−) 

Q27.0 Absència i hipoplàsia congènites d’artèria um bilical  
artèria umbilical única 

Q27.1 Estenosi congènita d’artèria renal  
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Q27.2 Altres malformacions congènites d’artèria ren al 
artèries renals múltiples 
malformació congènita d’artèria renal NE 

Q27.3 Malformació arteriovenosa perifèrica  
aneurisma arteriovenós 

Exclou: aneurisma arteriovenós adquirit (I77.0) 

Q27.4 Flebèctasi congènita  
Q27.8 Altres malformacions congènites especificades  del sistema 

vascular perifèric  
absència 
atrèsia 

d’artèria o vena 
NCAL   

 
aneurisma congènit (perifèric) 
artèria subclàvia aberrant 
estretor arterial congènita 
variça congènita 

Q27.9 Malformació congènita del sistema vascular pe rifèric no 
especificada  
anomalia d’artèria o vena NE 

  Q28    Altres malformacions congènites de l’aparell circ ulatori 
Exclou: aneurisma congènit: 

• coronari (Q24.5) 
• perifèric (Q27.8) 
• pulmonar (Q25.7) 
• retinal (Q14.1) 
• NE (Q27.8) 
ruptura: 
• malformació arteriovenosa cerebral (I60.8) 
• malformació de vasos precerebrals (I72.−) 

Q28.0 Malformació arteriovenosa de vasos precerebra ls  
aneurisma precerebral arteriovenós congènit (sense ruptura) 

Q28.1 Altres malformacions de vasos precerebrals  
aneurisma precerebral congènit (sense ruptura) 
malformació congènita de vasos precerebrals NE 

Q28.2 Malformació arteriovenosa de vasos cerebrals  
aneurisma cerebral arteriovenós congènit (sense ruptura) 
malformació arteriovenosa de l’encèfal NE 

Q28.3 Altres malformacions de vasos cerebrals  
aneurisma cerebral congènit (sense ruptura) 
malformació congènita de vasos cerebrals NE 
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Q28.8 Altres malformacions congènites de l’aparell circulatori 
especificades  
aneurisma congènit de localització especificada NCAL 

Q28.9 Malformació congènita de l’aparell circulator i no especificada  

Malformacions congènites de l’aparell respiratori 
(Q30-Q34) 

  Q30    Malformacions congènites del nas 
Exclou: desviació congènita del septe nasal (Q67.4) 

Q30.0 Atrèsia de coanes  
atrèsia 
estenosi congènita dels orificis nasals (anterior) (posterior) 

 
Q30.1 Agènesi i desenvolupament insuficient del nas  

absència congènita de nas 
Q30.2 Fenedura, fissura i escotadura nasal  
Q30.3 Septe nasal perforat congènit  
Q30.8 Altres malformacions congènites del nas  

anomalia congènita de la paret del si nasal 
nas accessori 

Q30.9 Malformació congènita del nas no especificada  

  Q31    Malformacions congènites de la laringe 
Exclou: estridor congènit (laringi) NE (P28.8) 

Q31.0 Membrana laríngia  
membrana laríngia: 
• glòtica 
• subglòtica 
• NE 

Q31.1 Estenosi subglòtica congènita  
Q31.2 Hipoplàsia laríngia  
Q31.3 Laringocele  
Q31.5 Laringomalàcia congènita  
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Q31.8 Altres malformacions congènites de la laringe  
absència 
agènesi 
atrèsia 

de cartílag cricoide, epiglotis, glotis, laringe o 
cartílag tiroide   

 
estenosi congènita de la laringe NCAL 
fenedura de l’epiglotis 
fenedura del cartílag tiroide 
fenedura posterior del cartílag cricoide 

Q31.9 Malformació congènita de la laringe no especi ficada  

  Q32    Malformacions congènites de la tràquea i els bron quis 
Exclou: bronquièctasi congènita (Q33.4) 

Q32.0 Traqueomalàcia congènita  
Q32.1 Altres malformacions congènites de la tràquea  

anomalia del cartílag traqueal 
atrèsia de la tràquea 
dilatació congènita 
estenosi congènita 
malformació congènita 

de la tràquea 
 

traqueocele congènita 

Q32.2 Broncomalàcia congènita  
Q32.3 Estenosi bronquial congènita  
Q32.4 Altres malformacions congènites dels bronquis  

absència 
agènesi 
atrèsia 
diverticle 
malformació congènita NE 

de bronquis   

 

  Q33    Malformacions congènites del pulmó 
Q33.0 Pulmó quístic congènit  

malaltia pulmonar congènita: 
• poliquística 
• quística 

pulmó de bresca congènit 

Exclou: malaltia pulmonar quística adquirida o NE (J98.4) 

Q33.1 Lòbul pulmonar accessori  
Q33.2 Segrest pulmonar  
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Q33.3 Agènesi de pulmó  
absència de pulmó (lòbul) 

Q33.4 Bronquièctasi congènita  
Q33.5 Teixit ectòpic al pulmó  
Q33.6 Hipoplàsia i displàsia de pulmó  

Exclou: hipoplàsia pulmonar associada a gestació curta (P28.0) 

Q33.8 Altres malformacions congènites del pulmó  
Q33.9 Malformació congènita del pulmó no especifica da 

  Q34    Altres malformacions congènites de l’aparell resp iratori 
Q34.0 Anomalia de la pleura  
Q34.1 Quist mediastínic congènit  
Q34.8 Altres malformacions congènites de l’aparell respiratori 

especificades  
atrèsia de la rinofaringe 

Q34.9 Malformació congènita de l’aparell respirator i no 
especificada  
absència congènita 
anomalia congènita NE d’òrgan respiratori 

 

Llavi fes i paladar fes 
(Q35-Q37) 

Empreu un codi addicional (Q30.2), si voleu, per a identificar les 
malformacions associades del nas. 

Exclou: síndrome de Robin (Q87.0) 

  Q35    Paladar fes 
Inclou: fenedura del paladar 

palatòsquisi 

Exclou: paladar fes amb llavi fes (Q37.−) 

Q35.1 Paladar dur fes  
Q35.3 Paladar tou fes  
Q35.5 Paladar dur fes amb paladar tou fes  
Q35.7 Úvula fesa  
Q35.9 Paladar fes no especificat  
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  Q36    Llavi fes 
Inclou: fenedura congènita del llavi 

lagostoma 
llavi leporí 
quilòsquisi 

Exclou: llavi fes amb paladar fes (Q37.−) 

Q36.0 Llavi fes bilateral  
Q36.1 Llavi fes medià  
Q36.9 Llavi fes unilateral  

llavi fes NE 

  Q37    Paladar fes amb llavi fes 
Q37.0 Paladar dur fes amb llavi fes bilateral  
Q37.1 Paladar dur fes amb llavi fes unilateral  

paladar dur fes amb llavi fes NE 

Q37.2 Paladar tou fes amb llavi fes bilateral  
Q37.3 Paladar tou fes amb llavi fes unilateral  

paladar tou fes amb llavi fes NE 

Q37.4 Paladars dur i tou fesos amb llavi fes bilate ral  
Q37.5 Paladars dur i tou fesos amb llavi fes unilat eral  

paladars dur i tou fesos amb llavi fes NE 

Q37.8 Paladar fes no especificat amb llavi fes bila teral  
Q37.9 Paladar fes no especificat amb llavi fes unil ateral  

paladar fes amb llavi fes NE 

Altres malformacions congènites de l’aparell digestiu 
(Q38-Q45) 

  Q38    Altres malformacions congènites de la llengua, la  boca 
i la faringe 
Exclou: macrostomia (Q18.4) 

microstomia (Q18.5) 
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Q38.0 Malformacions congènites dels llavis no class ificades a cap 
altre lloc  
fístula congènita del llavi 
malformació congènita del llavi NE 
síndrome de Van der Woude 

Exclou: llavi fes (Q36.−) 
• amb paladar fes (Q37.−) 
macroquília (Q18.6) 
microquília (Q18.7) 

Q38.1 Anquiloglòssia  
llengua frenada 

Q38.2 Macroglòssia  
Q38.3 Altres malformacions congènites de la llengua  

aglòssia 
adherència congènita 
fenedura congènita 
malformació congènita NE 

de la llengua 
 

hipoglòssia 
hipoplàsia de la llengua 
llengua bífida 
microglòssia 

Q38.4 Malformacions congènites de les glàndules i e ls conductes 
salivals  
absència 
atrèsia de glàndula o conducte salival   

 
fístula congènita de glàndula salival 
glàndula o conducte salival accessori 

Q38.5 Malformacions congènites del paladar no class ificades a cap 
altre lloc  
absència d’úvula 
malformació congènita del paladar NE 
paladar arcuat alt 

Exclou: paladar fes (Q35.−) 
• amb llavi fes (Q37.−) 

Q38.6 Altres malformacions congènites de la boca  
malformació congènita de la boca NE 

Q38.7 Bossa faríngia  
diverticle faringi 

Exclou: síndrome de la bossa faríngia (D82.1) 
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Q38.8 Altres malformacions congènites de la faringe  
malformació congènita de la faringe NE 

  Q39    Malformacions congènites de l’esòfag 
Q39.0 Atrèsia esofàgica sense fístula  

atrèsia esofàgica NE 

Q39.1 Atrèsia esofàgica amb fístula traqueoesofàgic a 
atrèsia esofàgica amb fístula broncoesofàgica 

Q39.2 Fístula traqueoesofàgica congènita sense atrè sia  
fístula traqueoesofàgica congènita NE 

Q39.3 Estenosi i estretor congènites de l’esòfag  
Q39.4 Membrana esofàgica  
Q39.5 Dilatació congènita de l’esòfag  
Q39.6 Diverticle esofàgic  

bossa esofàgica 

Q39.8 Altres malformacions congènites de l’esòfag  
absència 
desplaçament congènit 
duplicació 

d’esòfag   
 
Q39.9 Malformació congènita de l’esòfag no especifi cada  

  Q40    Altres malformacions congènites del tub digestiu 
superior 

Q40.0 Estenosi pilòrica hipertròfica congènita  
constricció congènita o infantil 
espasme congènit o infantil 
estenosi congènita o infantil 
estretor congènita o infantil 
hipertròfia congènita o infantil 

del pílor 

 
Q40.1 Hèrnia hiatal congènita  

desplaçament del càrdies a través de l’hiat esofàgic 

Exclou: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0) 

Q40.2 Altres malformacions congènites de l’estómac especificades  
desplaçament congènit de l’estómac 
diverticle congènit de l’estómac 
duplicació de l’estómac 
estómac de rellotge d’arena congènit 
megalogàstria 
microgàstria 



 

784   

Q40.3 Malformació congènita de l’estómac no especif icada  
Q40.8 Altres malformacions congènites del tub diges tiu superior 

especificades  
Q40.9 Malformació congènita del tub digestiu superi or no 

especificada  
anomalia congènita 
deformitat congènita NE del tub digestiu superior 

 

  Q41    Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’inte stí prim 
Inclou: obstrucció, oclusió i estretor congènites de l’intestí 

prim o l’intestí NE 

Exclou: ili meconial (E84.1) 

Q41.0 Absència, atrèsia i estenosi congènites de du odè  
Q41.1 Absència, atrèsia i estenosi congènites de je jú  

jejú imperforat 
síndrome de l’arbre de Nadal 
síndrome de la pela de poma 

Q41.2 Absència, atrèsia i estenosi congènites d’ili  
Q41.8 Absència, atrèsia i estenosi congènites d’alt res parts 

especificades de l’intestí prim  
Q41.9 Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’ intestí prim, part 

no especificada  
absència, atrèsia i estenosi congènites d’intestí NE 

  Q42    Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’inte stí gros 
Inclou: obstrucció, oclusió i estretor congènites de l’intestí 

gros 

Q42.0 Absència, atrèsia i estenosi congènites de re cte amb fístula  
Q42.1 Absència, atrèsia i estenosi congènites de re cte sense fístula  

recte imperforat 

Q42.2 Absència, atrèsia i estenosi congènites d’anu s amb fístula  
Q42.3 Absència, atrèsia i estenosi congènites d’anu s sense fístula  

anus imperforat 

Q42.8 Absència, atrèsia i estenosi congènites d’alt res parts de 
l’intestí gros  

Q42.9 Absència, atrèsia i estenosi congènites de l’ intestí gros, part 
no especificada  
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  Q43    Altres malformacions congènites de l’intestí 
Q43.0 Diverticle de Meckel  

conducte omfalomesentèric persistent 
conducte vitel·lí persistent 

Q43.1 Malaltia de Hirschsprung  
agangliosi 
megacòlon congènit (aganglionar) 

Q43.2 Altres trastorns funcionals congènits de còlo n 
dilatació congènita de còlon 

Q43.3 Malformacions congènites de la fixació intest inal  
adherències congènites [bandes]: 
• epiploiques anòmales 
• peritoneals 
fallida de la rotació 
rotació incompleta 
rotació insuficient 

del cec i el còlon 
 

malrotació del còlon 
membrana de Jackson 
mesenteri universal 

Q43.4 Duplicació de l’intestí  
Q43.5 Anus ectòpic  
Q43.6 Fístula congènita del recte i l’anus  

Exclou: amb abscència, atrèsia i estenosi (Q42.0, Q42.2) 
 fístula congènita: 

• rectovaginal (Q52.2) 
• uretrorectal (Q64.7) 
fístula o si pilonidals (L05.−) 

Q43.7 Cloaca persistent  
cloaca NE 



 

786   

Q43.8 Altres malformacions congènites de l’intestí especificades  
diverticle congènit de l’intestí 
diverticulitis congènita del còlon 
dolicocòlon 
megaloapèndix 
megaloduodè 
microcòlon 
síndrome de la nansa cega congènita 
transposició de: 
• apèndix 
• còlon 
• intestí 

Q43.9 Malformació congènita de l’intestí no especif icada  

  Q44    Malformacions congènites de la vesícula biliar, e ls 
conductes biliars i el fetge 

Q44.0 Agènesi, aplàsia i hipoplàsia de vesícula bil iar  
absència congènita de vesícula biliar 

Q44.1 Altres malformacions congènites de la vesícul a biliar  
malformació congènita de la vesícula biliar NE 
vesícula biliar intrahepàtica 

Q44.2 Atrèsia dels conductes biliars  
Q44.3 Estenosi congènita i estretor dels conductes biliars  
Q44.4 Quist coledòcic  
Q44.5 Altres malformacions congènites dels conducte s biliars  

conducte hepàtic accessori 
duplicació de: 
• conducte biliar 
• conducte cístic 
malformació congènita de conducte biliar NE 

Q44.6 Malaltia quística del fetge  
malaltia fibroquística hepàtica 

Q44.7 Altres malformacions congènites del fetge  
absència congènita de fetge 
fetge accessori 
hepatomegàlia congènita 
malformació congènita del fetge NE 
síndrome d’Alagille 
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  Q45    Altres malformacions congènites de l’aparell dige stiu 
Exclou: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0) 

hèrnia hiatal congènita (Q40.1) 

Q45.0 Agènesi, aplàsia i hipoplàsia de pàncrees  
absència congènita de pàncrees 

Q45.1 Pàncrees anular  
Q45.2 Quist pancreàtic congènit  
Q45.3 Altres malformacions congènites del pàncrees i el conducte 

pancreàtic  
malformació congènita del pàncrees o el conducte pancreàtic NE 
pàncrees accessori 

Exclou: diabetis mellitus: 
• congènita (E10.−) 
• neonatal (P70.2) 
malaltia fibroquística del pàncrees (E84.−) 

Q45.8 Altres malformacions congènites de l’aparell digestiu 
especificades  
absència (completa) (parcial) de tub digestiu NE 
duplicació 
malposició congènita d’òrgans digestius NE   

 
Q45.9 Malformació congènita de l’aparell digestiu n o especificada  

anomalia congènita 
deformitat congènita NE de l’aparell digestiu 

 

Malformacions congènites dels òrgans genitals 
(Q50-Q56) 

Exclou: síndromes associades a anomalies en el nombre i en la forma dels 
cromosomes (Q90-Q99) 

síndrome de feminització testicular (E34.5) 
síndrome de resistència als andrògens (E34.5) 

  Q50    Malformacions congènites dels ovaris, les trompes  de 
Fal·lopi i els lligaments amples 

Q50.0 Absència congènita d’ovari  
Exclou: síndrome de Turner (Q96.−) 

Q50.1 Quist ovàric de desenvolupament  
Q50.2 Torsió congènita d’ovari  
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Q50.3 Altres malformacions congènites d’ovari  
malformació congènita d’ovari NE 
ovari accessori 
vestigi ovàric 

Q50.4 Quist embrionari de trompa de Fal·lopi  
quist fimbriat 

Q50.5 Quist embrionari de lligament ample  
quist (de): 
• conducte de Gartner 
• epoòfor 
• paraovàric 

Q50.6 Altres malformacions congènites de la trompa de Fal·lopi i el 
lligament ample  
absència 
atrèsia de trompa de Fal·lopi o lligament ample 

 
malformació congènita de trompa de Fal·lopi o lligament ample 

NE 
trompa de Fal·lopi o lligament ample accessoris 

  Q51    Malformacions congènites de l’úter i el coll uter í 
Q51.0 Agènesi i aplàsia uterines  

absència congènita d’úter 

Q51.1 Duplicació de l’úter amb duplicació del coll uterí i la vagina  
Q51.2 Altres duplicacions de l’úter  

duplicació de l’úter NE 

Q51.3 Úter bicorne  
Q51.4 Úter unicorne  
Q51.5 Agènesi i aplàsia de coll uterí  

absència congènita de coll uterí 

Q51.6 Quist embrionari de coll uterí  
Q51.7 Fístules congènites entre l’úter i els aparel ls digestiu i urinari  
Q51.8 Altres malformacions congènites de l’úter i e l coll uterí  

hipoplàsia de l’úter i el coll uterí 

Q51.9 Malformació congènita de l’úter i el coll ute rí no especificada  

  Q52    Altres malformacions congènites dels òrgans genit als 
femenins 

Q52.0 Absència congènita de vagina  
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Q52.1 Duplicació de la vagina  
vagina septada 

Exclou: duplicació de la vagina amb duplicació de l’úter i el 
coll uterí (Q51.1) 

Q52.2 Fístula rectovaginal congènita  
Exclou: cloaca (Q43.7) 

Q52.3 Himen imperforat  
Q52.4 Altres malformacions congènites de la vagina  

malformació congènita de la vagina NE 
quist (de): 
• congènit del conducte de Nuck 
• vaginal embrionari 

Q52.5 Fusió dels llavis vulvars  
Q52.6 Malformació congènita del clítoris  
Q52.7 Altres malformacions congènites de la vulva  

absència congènita 
malformació congènita NE 
quist congènit 

de vulva  
 
Q52.8 Altres malformacions congènites dels òrgans g enitals 

femenins especificades  
Q52.9 Malformació congènita dels òrgans genitals fe menins no 

especificada  

  Q53    Testicle no descendit 
Q53.0 Testicle ectòpic  

testicles ectòpics unilaterals o bilaterals 

Q53.1 Testicle no descendit unilateral  
Q53.2 Testicle no descendit bilateral  
Q53.9 Testicle no descendit no especificat  

criptorquídia NE 

  Q54    Hipospàdies 
Exclou: epispàdies (Q64.0) 

Q54.0 Hipospàdies balànic  
hipospàdies: 
• coronal 
• glandular 

Q54.1 Hipospàdies penià  
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Q54.2 Hipospàdies peniscrotal  
Q54.3 Hipospàdies perineal  
Q54.4 Encarcarament congènit del penis  
Q54.8 Altres hipospàdies  
Q54.9 Hipospàdies no especificat  

  Q55    Altres malformacions congènites dels òrgans genit als 
masculins 
Exclou: hidrocele congènita (P83.5) 

hipospàdies (Q54.−) 

Q55.0 Absència i aplàsia de testicle  
monoorquídia 

Q55.1 Hipoplàsia de testicle i escrot  
fusió dels testicles 

Q55.2 Altres malformacions congènites de testicle i  escrot  
malformació congènita de testicle o escrot NE 
poliorquídia 
testicle migrant 
testicle retràctil 

Q55.3 Atrèsia del conducte deferent  
Q55.4 Altres malformacions congènites del conducte deferent, 

l’epidídim, les vesícules seminals i la pròstata  
absència o aplàsia de: 
• cordó espermàtic 
• pròstata 
malformació congènita del conducte deferent, l’epidídim, les 

vesícules seminals o la pròstata NE 

Q55.5 Absència i aplàsia congènites de penis  
Q55.6 Altres malformacions congènites del penis  

curvatura del penis (lateral) 
hipoplàsia del penis 
malformació congènita del penis NE 

Q55.8 Altres malformacions congènites dels òrgans g enitals 
masculins especificades  

Q55.9 Malformació congènita d’òrgan genital masculí  no 
especificada  
anomalia congènita 
deformitat congènita NE d’òrgan genital masculí  
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  Q56    Sexe indeterminat i pseudohermafroditisme 
Exclou: pseudohermafroditisme: 

• amb anomalia cromosòmica especificada (Q96-Q99) 
• femení amb trastorn adrenocortical (E25.−) 
• masculí resistent als andrògens (E34.5) 

Q56.0 Hermafroditisme no classificat a cap altre ll oc  
ovotestis 

Q56.1 Pseudohermafroditisme masculí no classificat a cap altre lloc  
pseudohermafroditisme masculí NE 

Q56.2 Pseudohermafroditisme femení no classificat a  cap altre lloc  
pseudohermafroditisme femení NE 

Q56.3 Pseudohermafroditisme no especificat  
Q56.4 Sexe indeterminat no especificat  

genitals ambigus 

Malformacions congènites de l’aparell urinari 
(Q60-Q64) 

  Q60    Agènesi renal i altres defectes de reducció del r onyó 
Inclou: absència congènita de ronyó 
 atròfia renal: 

• congènita 
• infantil 

Q60.0 Agènesi renal unilateral  
Q60.1 Agènesi renal bilateral  
Q60.2 Agènesi renal no especificada  
Q60.3 Hipoplàsia renal unilateral  
Q60.4 Hipoplàsia renal bilateral  
Q60.5 Hipoplàsia renal no especificada  
Q60.6 Síndrome de Potter  

  Q61    Malaltia renal quística 
Exclou: quist renal adquirit (N28.1) 

síndrome de Potter (Q60.6) 

Q61.0 Quist renal únic congènit  
quist renal (congènit) (únic) 
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Q61.1 Ronyó poliquístic autosòmic recessiu  
ronyó poliquístic, tipus infantil 

Q61.2 Ronyó poliquístic autosòmic dominant  
ronyó poliquístic, tipus de l’adult 

Q61.3 Ronyó poliquístic no especificat  
Q61.4 Displàsia renal  
Q61.5 Ronyó quístic medul·lar  

ronyó esponja NE 

Q61.8 Altres malaties renals quístiques  
malaltia o degeneració renal fibroquística 
ronyó fibroquístic 

Q61.9 Malaltia renal quística no especificada  
síndrome de Meckel-Gruber 

  Q62    Defectes obstructius congènits de la pelvis renal  i 
malformacions congènites de l’urèter 

Q62.0 Hidronefrosi congènita  
Q62.1 Atrèsia i estenosi de l’urèter  

oclusió congènita de: 
• orifici ureterovesical 
• unió pieloureteral 
• urèter 
urèter impermeable 

Q62.2 Megalourèter congènit  
dilatació congènita de l’urèter 

Q62.3 Altres defectes obstructius de la pelvis rena l i l’urèter  
ureterocele congènita 

Q62.4 Agènesi d’urèter  
absència d’urèter 

Q62.5 Duplicació de l’urèter  
urèter accessori 
urèter doble  

Q62.6 Malposició de l’urèter  
desplaçament 
desviació 
implantació anòmala 

de l’urèter o l’orifici ureteral 
 

urèter o orifici ureteral ectòpics  
Q62.7 Reflux vesicoureterorenal congènit  
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Q62.8 Altres malformacions congènites de l’urèter  
anomalia ureteral NE 

  Q63    Altres malformacions congènites del ronyó 
Exclou: síndrome nefròtica congènita (N04.−) 

Q63.0 Ronyó accessori  
Q63.1 Ronyó lobulat, fusionat i de ferradura  
Q63.2 Ronyó ectòpic  

malrotació del ronyó 
ronyó desplaçat congènit 

Q63.3 Ronyó gegant i hiperplàstic  
Q63.8 Altres malformacions congènites del ronyó esp ecificades  

càlculs renals congènits 

Q63.9 Malformació congènita del ronyó no especifica da 

  Q64    Altres malformacions congènites de l’aparell urin ari 
Q64.0 Epispàdies  

Exclou: hipospàdies (Q54.−) 

Q64.1 Extròfia de la bufeta urinària  
ectòpia vesical 
extroversió de la bufeta urinària 

Q64.2 Vàlvules uretrals posteriors congènites  
Q64.3 Altres atrèsies i estenosis de la uretra i el  coll de la bufeta 

urinària  
estretor congènita de: 

• meat urinari 
• orifici vesicouretral 
• uretra 

obstrucció congènita del coll de la bufeta urinària 
uretra impermeable 

Q64.4 Malformació de l’úrac  
persistència de l’úrac 
prolapse de l’úrac 
quist uracal 

Q64.5 Absència congènita de bufeta urinària i uretr a 
Q64.6 Diverticle congènit de la bufeta urinària  
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Q64.7 Altres malformacions congènites de la bufeta urinària i la 
uretra  
bufeta urinària accessòria 
fístula uretrorectal congènita 
hèrnia vesical congènita 
malformació congènita de la bufeta urinària o la uretra NE 
meat urinari doble 
prolapse congènit de: 

• bufeta urinària (de la mucosa) 
• meat urinari 
• uretra 

uretra accessòria 
uretra doble 

Q64.8 Altres malformacions congènites de l’aparell urinari 
especificades  

Q64.9 Malformació congènita de l’aparell urinari no  especificada  
anomalia congènita 
deformitat congènita NE de l'aparell urinari 

 

Malformacions i deformitats congènites del sistema 
musculoesquelètic 
(Q65-Q79) 

  Q65    Deformitats congènites del maluc 
Exclou: clic de maluc (R29.4) 

Q65.0 Luxació congènita unilateral del maluc  
Q65.1 Luxació congènita bilateral del maluc  
Q65. Luxació congènita del maluc no especificada  
Q65.3 Subluxació congènita unilateral del maluc  
Q65.4 Subluxació congènita bilateral del maluc  
Q65.5 Subluxació congènita del maluc no especificad a 
Q65.6 Maluc inestable  

maluc luxable 
maluc subluxable 
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Q65.8 Altres deformitats congènites del maluc  
anteversió del coll del fèmur 
coxa congènita: 
• valga 
• vara 
displàsia acetabular congènita 

Q65.9 Deformitat congènita del maluc no especificad a 

  Q66    Deformitats congènites dels peus 
Exclou: defectes de reducció dels peus (Q72.−) 

deformitats valgues (adquirides) (M21.0) 
deformitats vares (adquirides) (M21.1) 

Q66.0 Talipes equinovar  
Q66.1 Talipes calcaneovar  
Q66.2 Metatars var  
Q66.3 Altres deformitats vares congènites dels peus  

hàl·lux var congènit 

Q66.4 Talipes calcaneovalg  
Q66.5 Peu pla congènit  

peu pla: 
• congènit 
• espàstic (evertit) 
• rígid 

Q66.6 Altres deformitats valgues congènites dels pe us  
metatars valg 

Q66.7 Peu buit  
Q66.8 Altres deformitats congènites dels peus  

astràgal vertical 
dit del peu de martell congènit 
fusió del tars 
peu de pinya NE 
talipes: 
• asimètric 
• NE 

Q66.9 Deformitat congènita dels peus no especificad a 
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  Q67    Deformitats musculoesquelètiques congènites del c ap, 
la cara, la columna vertebral i el tòrax 
Exclou: síndromes de malformacions congènites classificades a 

Q87.− 
síndrome de Potter (Q60.6) 

Q67.0 Asimetria facial  
Q67.1 Fàcies de compressió  
Q67.2 Dolicocefàlia  
Q67.3 Plagiocefàlia  
Q67.4 Altres deformitats congènites del crani, la c ara i la mandíbula  

atròfia o hipertròfia hemifacials 
depressions cranials 
desviació congènita del septe nasal 
nas aixafat o corbat congènit 

Exclou: anomalies dentofacials, incloent maloclusió (K07.−) 
nas de sella sifilític (A50.5) 

Q67.5 Deformitat congènita de la columna vertebral  
escoliosi congènita: 
• postural 
• NE 

Exclou: escoliosi causada per malformació òssia congènita 
(Q76.3) 

escoliosi idiopàtica infantil (M41.0) 

Q67.6 Pectus excavatum  
tòrax d’embut congènit 
tòrax excavat 

Q67.7 Pectus carinatum  
tòrax carinat 
tòrax de quilla 

Q67.8 Altres deformitats congènites del tòrax  
deformitat congènita de la paret toràcica NE 

  Q68    Altres deformitats musculoesquelètiques congènite s 
Exclou: defectes de reducció d’extremitat -s (Q71-Q73) 

Q68.0 Deformitat congènita del múscul esternoclidom astoïdal  
contractura del múscul esternoclidomastoïdal 
torticoli (esternomastoïdal) congènit 
tumor esternomastoïdal (congènit) 
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Q68.1 Deformitat congènita de la mà  
dit de baqueta de timbal congènit 
mà en forma de pala (congènita) 

Q68.2 Deformitat congènita del genoll  
genoll recurvat congènit 
luxació congènita del genoll 

Q68.3 Arcuació congènita del fèmur  
Exclou: anteversió del fèmur (coll) (Q65.8) 

Q68.4 Arcuació congènita de la tíbia i el peroné  
Q68.5 Arcuació congènita d’ossos llargs de la cama no especificats  
Q68.8 Altres deformitats musculoesquelètiques congè nites 

especificades  
deformitat congènita de: 

• avantbraç 
• clavícula 
• colze 
• escàpula 

luxació congènita de: 
• colze 
• espatlla 

  Q69    Polidactília 
Q69.0 Dit -s de la mà accessori -s  
Q69.1 Polze -s accessori -s  
Q69.2 Dit -s del peu accessori -s  

hàl·lux accessori 

Q69.9 Polidactília no especificada  
dit -s supernumerari -s NE 

  Q70    Sindactília 
Q70.0 Dits de la mà fusionats  

sindactília complexa de dits de la mà amb sinotosi 

Q70.1 Dits de la mà palmats  
sindactília simple de dits de la mà sense sinotosi 

Q70.2 Dits del peu fusionats  
sindactília complexa de dits del peu amb sinotosi 

Q70.3 Dits del peu palmats  
sindactília simple de dits del peu sense sinotosi 

Q70.4 Polisindactília  
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Q70.9 Sindactília no especificada  
simfalàngia NE 

  Q71    Defectes de reducció d’extremitat superior 
Q71.0 Absència completa congènita d’extremitat -s s uperior -s  
Q71.1 Absència congènita de braç i avantbraç amb pr esència de mà  
Q71.2 Absència congènita d'avantbraç i mà  
Q71.3 Absència congènita de mà i dit -s de la mà  
Q71.4 Defecte de reducció longitudinal del radi  

mà de pinya (congènita) 
mà de pinya radial 

Q71.5 Defecte de reducció longitudinal del cúbit  
Q71.6 Mà de pinça de cranc  
Q71.8 Altres defectes de reducció d’extremitat -s s uperior -s  

escurçament congènit d’extremitat -s superior -s  

Q71.9 Defecte de reducció d’extremitat superior no especificat  

  Q72    Defectes de reducció d’extremitat inferior 
Q72.0 Absència completa congènita d’extremitat -s i nferior -s  
Q72.1 Absència congènita de cuixa i cama amb presèn cia de peu  
Q72.2 Absència congènita de cama i peu  
Q72.3 Absència congènita de peu i dit -s del peu  
Q72.4 Defecte de reducció longitudinal del fèmur  

deficiència focal proximal del fèmur 

Q72.5 Defecte de reducció longitudinal de la tíbia  
Q72.6 Defecte de reducció longitudinal del peroné  
Q72.7 Peu fes  
Q72.8 Altres defectes de reducció d’extremitat -s i nferior -s  

escurçament congènit d’extremitat -s inferior -s  

Q72.9 Defecte de reducció no especificat d’extremit at inferior  

  Q73    Defectes de reducció d’extremitat no especificada  
Q73.0 Absència congènita d’extremitat -s no especif icada -es  

amèlia NE 

Q73.1 Focomèlia d’extremitat -s no especificada -es  
focomèlia NE 
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Q73.8 Altres defectes de reducció d’extremitat -s n o  
especificada -es  
defecte de reducció 
ectromèlia NE 
hemimèlia NE 

d’extremitat -s NE 
 

deformitat de reducció longitudinal d’extremitat -s no 
especificada -es  

  Q74    Altres malformacions congènites d’extremitat -s 
Exclou: defecte de reducció d’extremitat (Q71-Q73) 
 polidactília (Q69.−) 

sindactília (Q70.−) 

Q74.0 Altres malformacions congènites d’extremitat -s superior -s, 
incloent la cintura escapular  
deformitat de Madelung 
deformitat de Sprengel 
disostosi clidocranial 
macrodactília (dits de la mà) 
ossos del carp accessoris 
polze trifalàngic 
pseudoartrosi congènita de la clavícula 
sinostosi radiocubital 

Q74.1 Malformació congènita del genoll  
absència congènita de ròtula 
genoll valg congènit 
genoll var congènit 
luxació congènita de ròtula 
ròtula rudimentària 

Exclou: genoll recurvat congènit (Q68.2) 
luxació congènita del genoll (Q68.2) 
síndrome ungla-ròtula (Q87.2) 

Q74.2 Altres malformacions congènites d’extremitat -s inferior -s, 
incloent la cintura pelviana  
fusió congènita de l’articulació sacroilíaca 
malformació congènita (de): 

• sacroilíaca (articulació) 
• turmell (articulació) 

Exclou: anteversió del fèmur (coll) (Q65.8) 

Q74.3 Artrogriposi múltiple congènita  
Q74.8 Altres malformacions congènites especificades  

d’extremitat -s  
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Q74.9 Malformació congènita no especificada d’extre mitat -s  
anomalia congènita NE d’extremitat -s 

  Q75    Altres malformacions congènites del crani i els o ssos 
de la cara 
Exclou: anomalies dentofacials, incloent maloclusió (K07.−) 

defectes del crani associats a anomalies congènites de 
l’encèfal, com ara: 

• anencefàlia (Q00.0) 
• encefalocele (Q01.−) 
• hidrocefàlia (Q03.−) 
• microcefàlia (Q02) 
deformitats musculoesquelètiques del cap i la cara 

(Q67.0-Q67.4) 
malformació congènita de la cara NE (Q18.−) 
síndromes de malformacions congènites classificades a 

Q87.− 

Q75.0 Craniosinostosi  
acrocefàlia 
fusió imperfecta del crani 
oxicefàlia 
trigonocefàlia 

Q75.1 Disostosi craniofacial  
malaltia de Crouzon 

Q75.2 Hipertelorisme  
Q75.3 Macrocefàlia  
Q75.4 Disostosi mandibulofacial  

síndrome de: 
• Franceschetti 
• Treacher Collins 

Q75.5 Disostosi oculomandibular  
Q75.8 Altres malformacions congènites del crani i e ls ossos la cara 

especificades  
absència congènita d’os cranial 
deformitat congènita del front 
platibàsia 
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Q75.9 Malformació congènita del crani i els ossos d e la cara no 
especificada  
anomalia congènita de: 
• crani NE 
• ossos de la cara NE 

  Q76    Malformacions congènites de la columna vertebral i el 
tòrax ossi 
Exclou: deformitats musculoesquelètiques congènites de la 

columna vertebral i el tòrax (Q67.5-Q67.8) 

Q76.0 Espina bífida oculta  
Exclou: espina bífida (oberta) (quística) (Q05.−) 
 meningocele (espinal) (Q05.−) 

Q76.1 Síndrome de Klippel-Feil  
síndrome de fusió espinal cervical 

Q76.2 Espondilolistesi congènita  
espondilòlisi congènita 

Exclou: espondilòlisi (adquirida) (M43.0) 
espondilolistesi (adquirida) (M43.1) 

Q76.3 Escoliosi congènita causada per malformació ò ssia 
congènita  
fusió d’hemivèrtebres o falta de segmentació vertebral amb 

escoliosi 

Q76.4 Altres malformacions congènites de la columna  vertebral no 
associades a escoliosi  
absència congènita de vèrtebra 
cifosi congènita 
fusió espinal congènita  
hemivèrtebres 
lordosi congènita 
malformació de la columna 

vertebral 
malformació lumbosacra congènita 

(articulació) (regió) 
platispondília 
vèrtebres supernumeràries 

NE o no associada -es a 
escoliosi 

 
Q76.5 Costella cervical  

costella supernumerària en la regió cervical 
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Q76.6 Altres malformacions congènites de les costel les  
absència congènita de costella 
costella accessòria 
fusió costal congènita 
malformació congènita de les costelles NE 

Exclou: síndrome de la costella curta (Q77.2) 

Q76.7 Malformació congènita de l’estern  
absència congènita d’estern 
estern bífid 

Q76.8 Altres malformacions congènites del tòrax oss i 
Q76.9 Malformació congènita del tòrax ossi no espec ificada  

  Q77    Osteocondrodisplàsia amb defectes de creixement d els 
ossos tubulars i la columna vertebral 
Exclou: mucopolisacaridosi (E76.0-E76.3) 

Q77.0 Acondrogènesi  
hipocondrogènesi 

Q77.1 Estatura baixa tanatofòrica  
Q77.2 Síndrome de la costella curta 

displàsia toràcica asfixiant [Jeune] 

Q77.3 Condrodisplàsia puntejada  
Q77.4 Acondroplàsia  

hipocondroplàsia 
osteosclerosi congènita 

Q77.5 Displàsia distròfica  
Q77.6 Displàsia condroectodèrmica  

síndrome d’Ellis-Van Creveld 

Q77.7 Displàsia espondiloepifisial  
Q77.8 Altres osteocondrodisplàsies amb defectes de creixement 

dels ossos tubulars i la columna vertebral  
Q77.9 Osteocondrodisplàsia amb defectes de creixeme nt dels 

ossos tubulars i la columna vertebral no especifica da 

  Q78    Altres osteocondrodisplàsies 
Q78.0 Osteogènesi imperfecta  

fragilitat òssia 
osteopsatirosi 
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Q78.1 Displàsia fibrosa poliostòtica  
síndrome d’Albright-McCune-Sternberg 

Q78.2 Osteopetrosi  
síndrome d’Albers-Schönberg 

Q78.3 Displàsia diafisial progressiva  
síndrome de Camurati-Engelmann 

Q78.4 Encondromatosi  
malaltia d’Ollier 
síndrome de Maffucci 

Q78.5 Displàsia metafisial  
síndrome de Pyle 

Q78.6 Exostosis congènites múltiples  
aclàsia diafisial 

Q78.8 Altres osteocondrodisplàsies especificades  
osteopecília 
osteopoiquilosi 

Q78.9 Osteocondrodisplàsia no especificada  
condrodistròfia NE 
osteodistròfia NE 

  Q79    Malformacions congènites del sistema 
musculoesquelètic no classificades a cap altre lloc  
Exclou: torticoli (esternomastoïdal) congènit (Q68.0) 

Q79.0 Hèrnia diafragmàtica congènita  
Exclou: hèrnia hiatal congènita (Q40.1) 

Q79.1 Altres malformacions congènites del diafragma  
absència de diafragma 
eventració del diafragma 
malformació congènita del diafragma NE 

Q79.2 Exòmfal  
omfalocele 

Exclou: hèrnia umbilical (K42.−) 

Q79.3 Gastròsquisi  
Q79.4 Síndrome de l’abdomen de pruna  
Q79.5 Altres malformacions congènites de la paret a bdominal  

Exclou: hèrnia umbilical (K42.−) 

Q79.6 Síndrome d’Ehlers-Danlos  
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Q79.8 Altres malformacions congènites del sistema 
musculoesquelètic  
absència de: 
• múscul 
• tendó 
amiotròfia congènita 
bandes constrictives congènites 
escurçament congènit del tendó 
múscul accessori 
síndrome de Poland 

Q79.9 Malformació congènita del sistema musculoesqu elètic no 
especificada  
anomalia congènita NE 
deformitat congènita NE del sistema musculoesquelètic NE 

 

Altres malformacions congènites 
(Q80-Q89) 

  Q80    Ictiosi congènita 
Exclou: malaltia de Refsum (G60.1) 

Q80.0 Ictiosi vulgar  
Q80.1 Ictiosi lligada al cromosoma X  
Q80.2 Ictiosi laminar  

infant de col·lodió 

Q80.3 Eritrodèrmia ictiosiforme congènita ampul·lar  
Q80.4 Fetus arlequí  
Q80.8 Altres ictiosis congènites  
Q80.9 Ictiosi congènita no especificada  

  Q81    Epidermòlisi ampul·lar 
Q81.0 Epidermòlisi ampul·lar simple  

Exclou: síndrome de Cockayne (Q87.1) 

Q81.1 Epidermòlisi ampul·lar letal  
síndrome de Herlitz 

Q81.2 Epidermòlisi ampul·lar distròfica  
Q81.8 Altres epidermòlisis ampul·lars  
Q81.9 Epidermòlisi ampul·lar no especificada  



   

  805 

  Q82    Altres malformacions congènites de la pell 
Exclou: acrodermatitis enteropàtica (E83.2) 

porfíria eritropoètica congènita (E80.0) 
quist o si pilonidals (L05.−) 
síndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8) 

Q82.0 Limfoedema hereditari  
Q82.1 Xerodèrmia pigmentada  
Q82.2 Mastocitosi  

urticària pigmentada 

Exclou: mastocitosi maligna (C96.2) 

Q82.3 Incontinència pigmentària  
Q82.4 Displàsia ectodèrmica (anhidròtica)  

Exclou: síndrome d’Ellis-Van Creveld (Q77.6) 

Q82.5 Nevus no neoplàstic congènit  
hemangioma 
marca de naixement NE 
nevus: 
• berrugós 
• flami 
• flammeus 
• maduixa 
• vascular NE 

Exclou: lentigen (L81.4) 
nevus: 
• aracniforme (I78.1) 
• aranya (I78.1) 
• estel·lar (I78.1) 
• melanocític (D22.−) 
• pigmentat (D22.−) 
• NE (D22.−) 
taques de cafè amb llet (L81.3) 
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Q82.8 Altres malformacions congènites de la pell es pecificades  
anomalies dermatoglífiques 
cutis lax (hiperelàstic) 
pèmfig familiar benigne [Hailey-Hailey] 
plecs palmars anòmals 
queratosi fol·licular [Darier-White] 
queratosi palmoplantar hereditària 
restes cutànies accessòries 

Exclou: síndrome d’Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Q82.9 Malformació congènita de la pell no especific ada 

  Q83    Malformacions congènites de mama 
Exclou: absència de múscul pectoral (Q79.8) 

Q83.0 Absència congènita de mama amb absència de mu gró  
Q83.1 Mama accessòria  

mama supernumerària 

Q83.2 Absència de mugró  
Q83.3 Mugró accessori  

mugró supernumerari 

Q83.8 Altres malformacions congènites de mama  
hipoplàsia mamària 

Q83.9 Malformació congènita de mama no especificada  

  Q84    Altres malformacions congènites del tegument 
Q84.0 Alopècia congènita  

atricosi congènita 

Q84.1 Alteracions morfològiques congènites dels pèl s no 
classificades a cap altre lloc  
moníletrix 
pèl anellat 
pèl moniliforme 

Exclou: síndrome dels cabells cargolats de Menkes (E83.0) 

Q84.2 Altres malformacions congènites dels pèls  
hipertricosi congènita 
lanugen persistent 
malformació congènita dels pèls NE 

Q84.3 Anoníquia  
Exclou: síndrome ungla-ròtula (Q87.2) 
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Q84.4 Leuconíquia congènita  
Q84.5 Ungles hipertròfiques i de mida augmentada  

onicauxe congènita 
paquioníquia 

Q84.6 Altres malformacions congènites de les ungles  
celoníquia congènita 
malformació congènita de l’ungla NE 
ungla de vidre de rellotge congènita 

Q84.8 Altres malformacions congènites del tegument especificades  
aplàsia del cutis congènita 

Q84.9 Malformació congènita del tegument no especif icada  
anomalia congènita NE 
deformitat congènita NE del tegument NE 

 

  Q85    Facomatosis no classificades a cap altre lloc 
Exclou: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3) 

disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1) 

Q85.0 Neurofibromatosi (no maligna)  
malaltia de Von Recklinghausen 

Q85.1 Esclerosi tuberosa  
epiloia 
malaltia de Bourneville 

Q85.8 Altres facomatosis no classificades a cap alt re lloc  
síndrome de: 
• Peutz-Jeghers 
• Sturge-Weber(-Dimitri) 
• Von Hippel-Lindau 

Exclou: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q85.9 Facomatosis no especificades  
hamartomatosi NE 

  Q86    Síndromes de malformacions congènites provocades 
per causes exògenes conegudes no classificades a ca p 
altre lloc 
Exclou: efectes no teratògens de substàncies transmeses a 

través de la placenta o la llet materna (P04.−) 
hipotiroïdisme relacionat amb el dèficit de iode (E00-

E02) 

Q86.0 Síndrome de l’alcoholisme fetal (dismòrfica)  
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Q86.1 Síndrome de la hidantoïna fetal  
síndrome de Meadows 

Q86.2 Dismorfisme causat per warfarina  
Q86.8 Altres síndromes de malformacions congènites provocades 

per causes exògenes conegudes  

  Q87    Altres síndromes especificades de malformacions 
congènites que afecten múltiples sistemes o aparell s 

Q87.0 Síndromes de malformacions congènites que afe cten 
sobretot l’aparença facial  
acrocefalopolisindactília 
acrocefalosindactília [Apert] 
cara de xiulador 
ciclopia 
síndrome (de): 
• Goldenhar 
• Möbius 
• orofaciodigital 
• Robin 
síndrome criptoftàlmica 

Q87.1 Síndromes de malformacions congènites predomi nantment 
associades a estatura baixa  
síndrome de: 
• Aarskog 
• Cockayne 
• De Lange 
• Dubowitz 
• Noonan 
• Prader-Willi 
• Robinow-Silverman-Smith 
• Russell-Silver 
• Seckel 
• Smith-Lemli-Opitz 

Exclou: síndrome d’Ellis-Van Creveld (Q77.6) 
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Q87.2 Síndromes de malformacions congènites que 
predominantment afecten les extremitats  
síndrome de: 
• Holt-Oram 
• Klippel-Trénaunay-Weber 
• Rubinstein-Taybi 
• sirenomèlia 
• trombocitopènia i aplàsia radial [TAR] 
• ungla-ròtula 
• VATER 

Q87.3 Síndromes de malformacions congènites que imp liquen 
creixement excessiu precoç  
síndrome de: 
• Beckwith-Wiedemann 
• Sotos 
• Weaver 

Q87.4 Síndrome de Marfan  
Q87.5 Altres síndromes de malformacions congènites amb altres 

canvis esquelètics  
Q87.8 Altres síndromes especificades de malformacio ns 

congènites, no classificades a cap altre lloc  
síndrome de: 
• Alport 
• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl 
• Zellweger 

  Q89    Altres malformacions congènites no classificades a cap 
altre lloc 

Q89.0 Malformacions congènites de la melsa  
asplènia (congènita) 
esplenomegàlia congènita 

Exclou: isomerisme d’apèndixs auriculars (amb asplènia o 
polisplènia) (Q20.6) 

Q89.1 Malformacions congènites de la glàndula supra renal  
Exclou: hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0) 

Q89.2 Malformacions congènites d’altres glàndules e ndocrines  
conducte tiroglòs persistent 
malformació congènita de la glàndula tiroide o la paratiroide 
quist tiroglòs 
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Q89.3 Situs inversus  
dextrocàrdia amb situs inversus 
disposició auricular d'imatge especular amb situs inversus 
situs inversus o transversus: 
• abdominal 
• toràcic 
transposició visceral: 
• abdominal 
• dorsal 

Exclou: dextrocàrdia NE (Q24.0) 
levocàrdia (Q24.1) 

Q89.4 Bessons units  
craniòpag 
dicefàlia 
monstre bessó 
pigòpag 
toracòpag 

Q89.7 Malformacions congènites múltiples no classif icades a cap 
altre lloc  
anomalies congènites múltiples NE 
deformitats congènites múltiples NE 
monstre NE 

Exclou: síndromes de malformacions congènites que afecten 
múltiples sistemes o aparells (Q87.−) 

Q89.8 Altres malformacions congènites especificades  
Q89.9 Malformació congènita no especificada  

anomalia congènita NE 
deformitat congènita NE 

Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre 
lloc 
(Q90-Q99) 

  Q90    Síndrome de Down 
Q90.0 Trisomia 21, per falta de disjunció meiòtica  
Q90.1 Trisomia 21, mosaïcisme (per falta de disjunc ió mitòtica)  
Q90.2 Trisomia 21, translocació  
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Q90.9 Síndrome de Down no especificada  
trisomia 21 NE 

  Q91    Síndrome d’Edwards i síndrome de Patau 
Q91.0 Trisomia 18, per falta de disjunció meiòtica  
Q91.1 Trisomia 18, mosaïcisme (per falta de disjunc ió mitòtica)  
Q91.2 Trisomia 18, translocació  
Q91.3 Síndrome d’Edwards no especificada  
Q91.4 Trisomia 13, per falta de disjunció meiòtica  
Q91.5 Trisomia 13, mosaïcisme (per falta de disjunc ió mitòtica)  
Q91.6 Trisomia 13, translocació  
Q91.7 Síndrome de Patau no especificada  

  Q92    Altres trisomies i trisomies parcials dels autoso mes no 
classificades a cap altre lloc 
Inclou: translocacions i insercions desequilibrades 

Exclou: trisomies dels cromosomes 13, 18, 21 (Q90-Q91) 

Q92.0 Trisomia completa de cromosoma, per falta de disjunció 
meiòtica  

Q92.1 Trisomia completa de cromosoma, mosaïcisme (p er falta de 
disjunció mitòtica)  

Q92.2 Trisomia parcial major  
trisomia parcial major de braç complet o més duplicat 

Q92.3 Trisomia parcial menor  
trisomia parcial menor de menys d’un braç complet duplicat 

Q92.4 Duplicacions que només es veuen a la prometaf ase 
Q92.5 Duplicacions amb altres reordenacions complex es 
Q92.6 Cromosomes marcadors suplementaris  

cromosomes marcadors supernumeraris 
Q92.7 Triploïdia i poliploïdia  
Q92.8 Altres trisomies i trisomies parcials dels au tosomes 

especificades  
Q92.9 Trisomia i trisomia parcial dels autosomes no  especificades  
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  Q93    Monosomies i delecions dels autosomes no 
classificades a cap altre lloc 

Q93.0 Monosomia completa de cromosoma, per falta de  disjunció 
meiòtica  

Q93.1 Monosomia completa de cromosoma, mosaïcisme ( per falta 
de disjunció mitòtica)  

Q93.2 Cromosoma substituït per un cromosoma anular o dicèntric  
Q93.3 Deleció del braç curt del cromosoma 4  

síndrome de Wolf-Hirschorn 

Q93.4 Deleció del braç curt del cromosoma 5  
síndrome del miol del gat 

Q93.5 Altres delecions de part d'un cromosoma  
síndrome d’Angelman 

Q93.6 Delecions que només es veuen a la prometafase  
Q93.7 Delecions amb altres reordenacions complexes  
Q93.8 Altres delecions dels autosomes  
Q93.9 Deleció dels autosomes no especificada  

  Q95    Reordenacions equilibrades i marcadors estructura ls 
no classificats a cap altre lloc 
Inclou: translocacions robertsonianes i translocacions 

recíproques equilibrades i insercions 

Q95.0 Translocació equilibrada i inserció en indivi du sense 
patologia  

Q95.1 Inversió cromosòmica en individu sense patolo gia  
Q95.2 Reordenació autosòmica equilibrada en individ u amb 

patologia  
Q95.3 Translocació equilibrada entre un gonosoma i un autosoma 

en un individu amb patologia  
Q95.4 Individus amb polimorfismes en l’heterocromat ina  
Q95.5 Individus amb localització fràgil autosòmica  
Q95.8 Altres reordenacions equilibrades i marcadors  estructurals  
Q95.9 Reordenació equilibrada i marcador estructura l no 

especificats  
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  Q96    Síndrome de Turner 
Exclou: síndrome de Noonan (Q87.1) 

Q96.0 Cariotip 45,X  
Q96.1 Cariotip 46,X isocromosoma (Xq)  
Q96.2 Cariotip 46,X amb sexe cromosòmic anòmal, exc epte 

isocromosoma (Xq)  
Q96.3 Mosaïcisme 45,X/46,XX o XY  
Q96.4 Mosaïcisme 45,X / altres línies cel·lulars am b sexe 

cromosòmic anòmal  
Q96.8 Altres variants de la síndrome de Turner  
Q96.9 Síndrome de Turner no especificada  

  Q97    Altres anomalies del sexe cromosòmic, fenotip fem ení, 
no classificades a cap altre lloc 
Exclou: síndrome de Turner (Q96.−) 

Q97.0 Cariotip 47,XXX  
Q97.1 Dona amb més de tres cromosomes X  
Q97.2 Mosaïcisme, línies amb diversos nombres de cr omosomes X  
Q97.3 Dona amb cariotip 46,XY  
Q97.8 Altres anomalies del sexe cromosòmic especifi cades, fenotip 

femení  
Q97.9 Anomalia del sexe cromosòmic, fenotip femení,  no 

especificada  

  Q98    Altres anomalies del sexe cromosòmic, fenotip mas culí, 
no classificades a cap altre lloc 

Q98.0 Síndrome de Klinefelter amb cariotip 47,XXY  
Q98.1 Síndrome de Klinefelter, home amb més de dos  

cromosomes X  
Q98.2 Síndrome de Klinefelter, home amb cariotip 46 ,XX 
Q98.3 Altres homes amb cariotip 46,XX  
Q98.4 Síndrome de Klinefelter no especificada  
Q98.5 Cariotip 47,XYY  
Q98.6 Home amb sexe cromosòmic estructuralment anòm al 
Q98.7 Home amb mosaïcisme del sexe cromosòmic  
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Q98.8 Altres anomalies del sexe cromosòmic especifi cades, fenotip 
masculí  

Q98.9 Anomalia del sexe cromosòmic, fenotip masculí , no 
especificada  

  Q99    Altres anomalies cromosòmiques no classificades a  
cap altre lloc 

Q99.0 46,XX/46,XY quimera  
46,XX/46,XY quimera hermafrodita veritable 

Q99.1 46,XX hermafrodita veritable  
46,XX amb gònades rudimentàries 
46,XY amb gònades rudimentàries 
disgènesi gonadal pura 

Q99.2 Cromosoma X fràgil  
síndrome del cromosoma X fràgil 

Q99.8 Altres anomalies cromosòmiques especificades  
Q99.9 Anomalia cromosòmica no especificada  
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Símptomes, signes i resultats anòmals 
d’anàlisis no classificats a cap altre lloc   
(R00-R99) 

Aquesta secció inclou símptomes, signes, resultats anòmals de procediments 
clínics o d’altres proves i afeccions mal definides, per als quals no s’ha 
enregistrat cap diagnòstic classificable a cap altre lloc. 

Els signes i símptomes que indiquen de manera prou definida un diagnòstic 
concret han estat assignats a una categoria d’altres capítols de la classificació. 
En general, les categories d’aquesta secció inclouen els símptomes i les 
afeccions menys ben definits que fan pensar, potser amb la mateixa 
versemblança, en dues o més malalties, o en dos o més aparells de 
l’organisme, sense que es disposi de l’estudi necessari del cas per fer un 
diagnòstic definitiu. Pràcticament totes les categories d’aquest grup podrien 
classificar-se com a «no especificades d’una altra manera», «d’etiologia 
desconeguda» o «transitòries». Consulteu l’índex alfabètic per a determinar 
quins dels símptomes i signes s’han d’ubicar aquí i quins s'han d'ubicar a 
altres seccions. Generalment es proporcionen les subcategories residuals 
numerades .8 per a altres símptomes rellevants que no poden ser assignats a 
cap altre lloc de la classificació. 

Les afeccions, els signes i els símptomes inclosos en les categories R00-R99 
consisteixen en: 

a) casos en els quals no es pot establir un diagnòstic més específic, tot i que 
s’hagin estudiat tots els fets pertinents; 

b) signes o símptomes presents en el moment de la visita inicial, que van 
resultar transitoris i que tenien causes que no es van poder determinar; 

c) diagnòstics provisionals en un pacient que no va tornar per a ser sotmès a 
proves o tractaments posteriors; 

d) casos transferits a altres llocs per a proves o un tractament abans de fer-ne 
el diagnòstic; 

e) casos en els quals no es disposava d’un diagnòstic més precís per 
qualsevol altra raó; 

f) determinats símptomes, dels quals es proporciona informació addicional, 
que representen problemes importants en l’assistència mèdica en si. 

Exclou: determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-
P96) 

resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.−) 
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Aquest capítol conté els següents blocs: 

R00-R09 Símptomes i signes que afecten l’aparell circulatori i l’aparell 
respiratori 

R10-R19 Símptomes i signes que afecten l’aparell digestiu i l’abdomen 
R20-R23 Símptomes i signes que afecten la pell i el teixit subcutani 
R25-R29 Símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el sistema 

musculoesquelètic 
R30-R39 Símptomes i signes que afecten l’aparell urinari 
R40-R46 Símptomes i signes que afecten la cognició, la percepció, l’estat 

emocional i el comportament 
R47-R49 Símptomes i signes que afecten la parla i la veu 
R50-R69 Símptomes i signes generals 
R70-R79 Resultats anòmals en l’anàlisi de sang, sense diagnòstic 
R80-R82 Resultats anòmals en l’anàlisi d’orina, sense diagnòstic 
R83-R89 Resultats anòmals en l’anàlisi d’altres líquids, substàncies i teixits 

corporals, sense diagnòstic 
R90-R94 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en estudis 

funcionals, sense diagnòstic 
R95-R99 Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal 

definides 

Símptomes i signes que afecten l’aparell circulatori i 
l’aparell respiratori 
(R00-R09) 

  R00    Anomalies del batec cardíac 
Exclou: anomalies originades en el període perinatal (P29.1) 

arítmies especificades (I47-I49) 

R00.0 Taquicàrdia no especificada  
batec cardíac ràpid 
taquicàrdia: 
• sinoauricular NE 
• sinusal NE 
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R00.1 Bradicàrdia no especificada  
batec cardíac lent 
bradicàrdia: 
• sinoatrial 
• sinusal 
• vagal 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs. 

R00.2 Palpitacions  
consciència del batec cardíac 

R00.8 Altres anomalies de batec cardíac i anomalies  de batec 
cardíac no especificades  

  R01    Bufs cardíacs i altres sorolls cardíacs 
Exclou: bufs cardíacs i altres sorolls cardíacs originats en el 

període perinatal (P29.8) 

R01.0 Bufs cardíacs benignes i innocents  
buf cardíac funcional 

R01.1 Buf cardíac no especificat  
soroll cardíac NE 

R01.2 Altres sorolls cardíacs  
frec precordial 
matitat cardíaca augmentada o disminuïda 

  R02    Gangrena no classificada a cap altre lloc 
Exclou: gangrena de determinades localitzacions especificades 

–v. l’índex alfabètic 
 gangrena en: 

• aterosclerosi (I70.2) 
• diabetis mellitus (E10-E14 amb el quart caràcter 

comú .5) 
• altres angiopaties perifèriques (I73.−) 
gangrena gasosa (A48.0) 
piodèrmia gangrenosa (L88) 
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  R03    Lectura de tensió arterial anòmala, sense diagnòs tic 
R03.0 Lectura de tensió arterial alta sense diagnòs tic d’hipertensió  

Nota: Empreu aquesta categoria per a enregistrar un episodi 
de tensió arterial alta en un pacient del qual no s’ha fet 
diagnòstic formal d’hipertensió, o si es tracta d’un 
resultat incidental aïllat. 

R03.1 Lectura de tensió arterial baixa no especific ada 
Exclou: hipotensió (I95.−) 

• ortostàtica neurogènica (G90.3) 
síndrome d’hipotensió materna (O26.5) 

  R04    Hemorràgia de les vies respiratòries  
R04.0 Epistaxi  

hemorràgia nasal 
rinorràgia 

R04.1 Hemorràgia de faringe  
Exclou: hemoptisi (R04.2) 

R04.2 Hemoptisi  
esput hemoptísic 
tos amb hemorràgia 

R04.8 Hemorràgia en altres localitzacions de les vi es respiratòries  
hemorràgia pulmonar NE 

Exclou: hemorràgia pulmonar perinatal (P26.−) 

R04.9 Hemorràgia de les vies respiratòries no espec ificada  

  R05    Tos 
Exclou: tos amb hemorràgia (R04.2) 

tos psicogènica (F45.3) 

  R06    Anomalies de la respiració 
Exclou: aturada respiratòria (R09.2) 

destret respiratori: 
• del nadó (P22.−) 
• síndrome de l’adult (J80) 

fallida respiratòria (J96.−) 
• nadó (P28.5) 
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R06.0 Dispnea  
ortopnea 
respiració superficial 

Exclou: taquipnea transitòria del nadó (P22.1) 

R06.1 Estridor  
Exclou: estridor laringi congènit (P28.8) 

laringisme (estridulós) (J38.5) 

R06.2 Sibilacions  
R06.3 Respiració periòdica  

respiració de Cheyne-Stokes 

R06.4 Hiperventilació  
Exclou: hiperventilació psicogènica (F45.3) 

R06.5 Respiració per la boca  
roncs 
Exclou: xerostomia NE (R68.2) 

R06.6 Singlot  
Exclou: singlot psicogènic (F45.3) 

R06.7 Esternuts  
R06.8 Altres anomalies de la respiració i anomalies  de la respiració 

no especificades  
apnea NE 
retenció de respiració (episodis) 
sensació d’ofec 
sospirs 

Exclou: apnea (de): 
• nadó (P28.4) 
• son (G47.3) 

• nadó (primària) (P28.3) 

  R07    Dolor de faringe i dolor toràcic 
Exclou: disfàgia (R13) 

dolor de: 
• coll (M54.2) 
• mama (N64.4) 
mal de coll (agut) NE (J02.9) 
miàlgia epidèmica (B33.0) 

R07.0 Dolor de faringe  
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R07.1 Dolor toràcic en la respiració  
respiració dolorosa 

R07.2 Dolor precordial  
R07.3 Altres dolors toràcics  

dolor a la paret toràcica anterior NE 

R07.4 Dolor toràcic no especificat  

  R09    Altres símptomes i signes que afecten l’aparell 
circulatori i l’aparell respiratori 
Exclou: destret respiratori (síndrome) (de): 

• adult (J80) 
• nadó (P22.−) 

fallida respiratòria (J96.−) 
• nadó (P28.5) 

R09.0 Asfíxia  
Exclou: asfíxia (per): 

• cos estrany al tracte respiratori (T17.−) 
• intrauterina (P20.−) 
• monòxid de carboni (T58) 
• part (P21.−) 
• traumàtica (T71) 

R09.1 Pleuresia  
Exclou: pleuresia amb embassament (J90) 

R09.2 Aturada respiratòria  
fallida cardiorespiratòria 

R09.3 Esput anòmal  
color anòmal 
excés 
olor anòmala 
quantitat anòmala 

d’esput 

 
Exclou: esput hemoptísic (R04.2) 
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R09.8 Altres símptomes i signes que afecten l’apare ll circulatori i 
l’aparell respiratori  
buf (arterial) 
pols dèbil 
ranera 
tòrax: 
• percussió anòmala 
• sorolls per fricció 
• timpanisme 

Símptomes i signes que afecten l’aparell digestiu i 
l’abdomen 
(R10-R19) 

Exclou: hemorràgia gastrointestinal (K92.0-K92.2) 
• nadó (P54.0-P54.3) 
obstrucció intestinal (K56.−) 
• nadó (P76.−) 
pilorospasme (K31.3) 
• congènit o infantil (Q40.0) 
símptomes atribuïbles a òrgans genitals: 
• femenins (N94.−) 
• masculins (N48-N50) 
símptomes i signes que afecten l’aparell urinari (R30-R39) 

  R10    Dolor abdominal i pelvià 
Exclou: còlic renal (N23) 
 dorsàlgia (M54.−) 

flatulència i afeccions relacionades (R14) 

R10.0 Abdomen agut  
dolor abdominal greu (generalitzat) (localitzat) (amb contractura 

abdominal) 

R10.1 Dolor localitzat a la part superior de l’abdo men  
dolor epigàstric 

R10.2 Dolor pelvià i perineal  
R10.3 Dolor localitzat a altres parts inferiors de l’abdomen  
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R10.4 Altres dolors abdominals i dolors abdominals no especificats  
còlic: 
• infantil 
• NE 
sensibilitat abdominal NE 

  R11    Nàusees i vòmits 
Exclou: hematèmesi (K92.0) 

• neonatal (P54.0) 
vòmits (de): 
• consecutius a cirurgia gastrointestinal (K91.0) 
• excessius en l’embaràs (O21.−) 
• nadó (P92.0) 
• psicogènics (F50.5) 

  R12    Pirosi 
Exclou: dispèpsia (K30) 

  R13    Disfàgia 
dificultat per a deglutir 

  R14    Flatulència i afeccions relacionades 
distensió abdominal (gasosa) 
dolor produït per gasos 
eructes 
flatositat 
timpanisme (abdominal) (intestinal) 

Exclou: aerofàgia psicogènica (F45.3) 

  R15    Incontinència fecal 
encopresi NE 

Exclou: incontinència fecal d’origen no orgànic (F98.1) 

  R16    Hepatomegàlia i esplenomegàlia no classificades a  cap 
altre lloc 

R16.0 Hepatomegàlia no classificada a cap altre llo c 
hepatomegàlia NE 

R16.1 Esplenomegàlia no classificada a cap altre ll oc  
esplenomegàlia NE 
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R16.2 Hepatomegàlia amb esplenomegàlia no classific ada a cap 
altre lloc  
hepatosplenomegàlia NE 

  R17    Icterícia no especificada 
Exclou: icterícia neonatal (P55, P57-P59) 

  R18    Ascites 
líquid en cavitat peritoneal 

  R19    Altres símptomes i signes que afecten l’aparell d igestiu 
i l’abdomen 
Exclou: abdomen agut (R10.0) 

R19.0 Tumefacció, massa o bony intraabdominals i pe lvians  
tumefacció o massa difusa o generalitzada: 
• intraabdominal NE 
• pelviana NE 
• umbilical 

Exclou: distensió abdominal (gasosa) (R14) 
ascites (R18) 

R19.1 Sorolls intestinals anòmals  
absència de sorolls intestinals 
sorolls intestinals augmentats 

R19.2 Peristaltisme visible  
hiperperistaltisme 

R19.3 Contractura abdominal  
Exclou: contractura abdominal amb dolor abdominal greu 

(R10.0) 

R19.4 Canvi d’hàbits intestinals  
Exclou: diarrea funcional (K59.1) 

restrenyiment (K59.0) 

R19.5 Altres anomalies fecals  
color anòmal de femta 
deposicions voluminoses 
moc en femta 
sang oculta en femta 

Exclou: melena (K92.1) 
• neonatal (P54.1) 

R19.6 Halitosi  
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R19.8 Altres símptomes i signes especificats que af ecten l’aparell 
digestiu i l’abdomen  

Símptomes i signes que afecten la pell i el teixit 
subcutani 
(R20-R23) 

  R20    Alteració de sensibilitat cutània 
Exclou: alteracions psicogèniques (F45.8) 
 anestèsia dissociativa i pèrdua sensorial (F44.6) 

R20.0 Anestèsia cutània  
R20.1 Hipoestèsia cutània  
R20.2 Parestèsia cutània  

formicació 
formigueig 

Exclou: acroparestèsia (I73.8) 

R20.3 Hiperestèsia  
R20.8 Altres alteracions de sensibilitat cutània i alteracions de 

sensibilitat cutània no especificades  

  R21    Borradura i altres erupcions cutànies no especifi cades 

  R22    Tumefacció, massa o bony localitzats de la pell i  del 
teixit subcutani 
Inclou: nòduls subcutanis (localitzats) (superficials) 

Exclou: adenopatia (R59.−) 
adipositat localitzada (E65) 
edema (R60.−) 
assa o bony: 
• intraabdominal o pelvià (R19.0) 
• mama (N63) 
resultats anòmals en diagnòstic per la imatge (R90-

R93) 
tumefacció (de): 
• articulació (M25.4) 
• intraabdominal o pelviana (R19.0) 

R22.0 Tumefacció, massa o bony localitzats al cap  
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R22.1 Tumefacció, massa o bony localitzats al coll  
R22.2 Tumefacció, massa o bony localitzats al tronc  
R22.3 Tumefacció, massa o bony localitzats a l’extr emitat superior  
R22.4 Tumefacció, massa o bony localitzats a l’extr emitat inferior  
R22.7 Tumefacció, massa o bony localitzats a múltip les 

localitzacions  
R22.9 Tumefacció, massa o bony localitzats no espec ificats  

  R23    Altres canvis a la pell 
R23.0 Cianosi  

Exclou: acrocianosi (I73.8) 
atacs cianòtics del nadó (P28.2) 

R23.1 Pal·lidesa  
pell viscosa i suosa 

R23.2 Enrojolament  
rubor excessiu 

Exclou: estats menopàusics i climatèrics femenins (N95.1) 

R23.3 Equimosis espontànies  
petèquies 

Exclou: equimosi del fetus i el nadó (P54.5) 
púrpura (D69.−) 

R23.4 Canvis en la textura de la pell  
descamació 
descatació 
induració 

de pell   
 

Exclou: engruiximent epidèrmic NE (L85.9) 

R23.8 Altres canvis a la pell i canvis a la pell no  especificats  
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Símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el 
sistema musculoesquelètic 
(R25-R29) 

  R25    Moviments involuntaris anòmals 
Exclou: trastorns de moviment especificats (G20-G26) 

trastorns de moviment estereotipat (F98.4) 
trastorns de tics (F95.−) 

R25.0 Moviments del cap anòmals  
R25.1 Tremolor no especificat  

Exclou: corea NE (G25.5) 
tremolor: 
• essencial (G25.0) 
• histèric (F44.4) 
• intencional (G25.2) 

R25.2 Rampa i espasme  
Exclou: espasme carpopedal (R29.0) 

espasmes infantils (G40.4) 

R25.3 Fasciculació  
contracció muscular NE 

R25.8 Altres moviments involuntaris anòmals i movim ents 
involuntaris anòmals no especificats  

  R26    Anomalies de la marxa i la mobilitat 
Exclou: atàxia: 

• hereditària (G11.−) 
• locomotriu (sifilítica) (A52.1) 
• NE (R27.0) 
síndrome d’immobilitat (paraplègica) (M62.3) 

R26.0 Marxa atàctica  
marxa vacil·lant 

R26.1 Marxa paralítica  
marxa espasmòdica 

R26.2 Dificultat per a caminar no classificada a ca p altre lloc  
R26.8 Altres anomalies de la marxa i la mobilitat i  anomalies de la 

marxa i la mobilitat no especificades  
pèrdua d’equilibri en estar dempeus NE 
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  R27    Altres faltes de coordinació 
Exclou: atàxia hereditària (G11.−) 
 marxa atàctica (R26.0) 

vertigen NE (R42) 

R27.0 Atàxia no especificada  
R27.8 Altres faltes de coordinació i faltes de coor dinació no 

especificades  

  R29    Altres símptomes i signes que afecten el sistema 
nerviós i el sistema musculoesquelètic 

R29.0 Tetània  
espasme carpopedal 

Exclou: tetània: 
• histèrica (F44.5) 
• neonatal (P71.3) 
• paratiroïdal (E20.9) 
• posttiroidectomia (E89.2) 

R29.1 Meningisme  
R29.2 Reflex anòmal  

Exclou: reacció o síncope vasovagal (R55) 
reflex faringi hiperactiu (J39.2) 

 reflex pupil·lar anòmal (H57.0) 

R29.3 Postura anòmala  
R29.4 Clic de maluc  

Exclou: deformitats congènites del maluc (Q65.−) 

R29.6 Tendència a caure no classificada a cap altre  lloc  
Inclou: tendència a caure provocada per la vellesa o per altres 

problemes de salut poc clars 

Exclou: accidents (X59.−) 
caigudes produïdes per malalties classificades en un 

altre lloc 
caigudes que causen lesió (W00-W19) 
dificultat per a caminar (R26.2) 
síncope i col·lapse (R55) 
vertigen i mareig (R42) 

R29.8 Altres símptomes i signes que afecten el sist ema nerviós i el 
sistema musculoesquelètic, i símptomes i signes que  afecten 
el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic n o 
especificats  
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Símptomes i signes que afecten l’aparell urinari 
(R30-R39) 

  R30    Dolor associat a la micció 
Exclou: dolor psicogènic (F45.3) 

R30.0 Disúria  
estrangúria 

R30.1 Tenesme vesical  
R30.9 Micció dolorosa no especificada  

dolor en orinar NE 

  R31    Hematúria no especificada 
Exclou: hematúria recurrent o persistent (N02.−) 

  R32    Incontinència urinària no especificada 
enuresi NE 

Exclou: enuresi no orgànica (F98.0) 
incontinència d’esforç i altres incontinències urinàries 

especificades (N39.3-N39.4) 

  R33    Retenció urinària 

  R34    Anúria i oligúria 
Exclou: anúria i oligúria que compliquen: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.4) 

• embaràs, part i puerperi (O26.8, O90.4) 

  R35    Poliúria 
freqüència de la micció 
nictúria 

Exclou: poliúria psicogènica (F45.3) 

  R36    Secreció uretral 
secreció peniana 
uretrorrea 

  R39    Altres símptomes i signes que afecten l’aparell u rinari 
R39.0 Extravasació d’orina  
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R39.1 Altres dificultats en la micció  
dificultat per a iniciar la micció 
partició de raig miccional 
raig miccional dèbil 

R39.2 Urèmia extrarenal  
urèmia prerenal 

R39.8 Altres símptomes i signes que afecten l’apare ll urinari i 
símptomes i signes que afecten l’aparell urinari no  
especificats  

Símptomes i signes que afecten la cognició, la 
percepció, l’estat emocional i el comportament 
(R40-R46) 

Exclou: els que formen part d’un patró de trastorn mental (F00-F99) 

  R40    Somnolència, estupor i coma 
Exclou: coma: 

• diabètic (E10-E14 amb el quart caràcter comú .0) 
• hepàtic (K72.−) 
• hipoglucèmic (no diabètic) (E15) 
• neonatal (P91.5) 
• urèmic (N19) 

R40.0 Somnolència  
ensopiment 

R40.1 Estupor  
semicoma 

Exclou: estupor: 
• catatònic (F20.2) 
• depressiu (F31-F33) 
• dissociatiu (F44.2) 
• maníac (F30.2) 

R40.2 Coma no especificat  
inconsciència NE 
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  R41    Altres símptomes i signes que afecten les funcion s 
cognitives i la consciència  
Exclou: trastorns dissociatius [de conversió] (F44.−) 

R41.0 Desorientació no especificada  
confusió NE 

Exclou: desorientació psicogènica (F44.8) 

R41.1 Amnèsia anterògrada  
R41.2 Amnèsia retrògrada  
R41.3 Altres tipus d’amnèsia  

amnèsia NE 

Exclou: amnèsia global transitòria (G45.4) 
síndrome amnèsica: 
• orgànica (F04) 
• per substància psicoactiva (F10-F19 amb el quart 

caràcter comú .6) 

R41.8 Altres símptomes i signes que afecten les fun cions 
cognitives i la consciència, i símptomes i signes q ue afecten 
les funcions cognitives i la consciència no especif icats  

  R42    Vertigen i mareig 
mareig 
vertigen NE 

Exclou: síndromes vertiginoses (H81.−) 

  R43    Alteracions de l’olfacte i el gust 
R43.0 Anòsmia  
R43.1 Paròsmia  
R43.2 Paragèusia  
R43.8 Altres alteracions de l’olfacte i el gust i a lteracions de 

l’olfacte i el gust no especificades  
alteració mixta de l’olfacte i el gust 

  R44    Altres símptomes i signes que afecten les percepc ions i 
les sensacions generals 
Exclou: alteració de la sensibilitat cutània (R20.−) 

R44.0 Al·lucinacions auditives  
R44.1 Al·lucinacions visuals  
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R44.2 Altres al·lucinacions  
R44.3 Al·lucinacions no especificades  
R44.8 Altres símptomes i signes que afecten les per cepcions i les 

sensacions generals, i símptomes i signes que afect en les 
percepcions i les sensacions generals no especifica ts  

  R45    Símptomes i signes que afecten l’estat emocional 
R45.0 Nerviosisme  

tensió nerviosa 

R45.1 Agitació i agitació psicomotora  
R45.2 Infelicitat  

preocupacions NE 

R45.3 Desmoralització i apatia  
R45.4 Irritabilitat i còlera  
R45.5 Hostilitat  
R45.6 Violència física  
R45.7 Estat de xoc i d’estrès emocionals no especif icats  
R45.8 Altres símptomes i signes que afecten l’estat  emocional  

idees suïcides (tendències) 

Exclou: idees suïcides que formen part d’un trastorn mental 
(F00-F99) 

  R46    Símptomes i signes que afecten l’aparença i el 
comportament 

R46.0 Nivell molt baix d’higiene personal  
R46.1 Aparença personal extravagant  
R46.2 Comportament estrany i inexplicable  
R46.3 Hiperactivitat  
R46.4 Lentitud i poca capacitat de resposta  

Exclou: estupor (R40.1) 

R46.5 Suspicàcia i comportament evasiu accentuat  
R46.6 Preocupació excessiva en situacions de molta tensió (estrès)  
R46.7 Verborrea i detalls excessius per a evitar la  causa de visita 

mèdica  
R46.8 Altres símptomes i signes que afecten l’apare nça i el 

comportament  
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Símptomes i signes que afecten la parla i la veu 
(R47-R49) 

  R47    Alteracions de la parla no classificades a cap al tre lloc 
Exclou: autisme (F84.0-F84.1) 

llenguatge farfallós (F98.6) 
quequesa [balbuceig] (F98.5) 
trastorns especificats del desenvolupament de la parla i 

el llenguatge (F80.−) 

R47.0 Disfàsia i afàsia  
Exclou: afàsia aïllada progressiva (G31.0) 

R47.1 Disàrtria i anàrtria  
R47.8 Altres alteracions de la parla i alteracions de la parla no 

especificades  

  R48    Dislèxia i altres disfuncions simbòliques no 
classificades a cap altre lloc 
Exclou: trastorns específics del desenvolupament de les 

habilitats escolars (F81.−) 

R48.0 Dislèxia i alèxia  
R48.1 Agnòsia  
R48.2 Apràxia  
R48.8 Altres disfuncions simbòliques i disfuncions simbòliques no 

especificades  
acalcúlia 
agrafia 

  R49    Alteracions de la veu 
Exclou: alteració psicogènica de la veu (F44.4) 

R49.0 Disfonia  
ronquera 

R49.1 Afonia  
pèrdua de la veu 

R49.2 Hipernasalitat i hiponasalitat  
R49.8 Altres alteracions de la veu i alteracions de  la veu no 

especificades  
canvi de veu NE 
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Símptomes i signes generals 
(R50-R69) 

  R50    Febre d’altres orígens i febre d’origen desconegu t 
Exclou: febre d’origen desconegut (durant) (en): 

• nadó (P81.9) 
• treball de part (O75.2) 
pirèxia puerperal NE (O86.4) 

R50.2 Febre induïda per fàrmacs  
Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si 
voleu, per a identificar el fàrmac. 

R50.8 Altres febres especificades  
febre amb calfreds 
febre amb esgarrifances 
febre persistent 

R50.9 Febre no especificada  
hiperpirèxia NE 
pirèxia NE 

Exclou: hipertèrmia maligna consecutiva a anestèsia (T88.3) 

  R51    Cefalàlgia 
dolor facial NE 

Exclou: dolor facial atípic (G50.1) 
migranya i altres síndromes amb cefalàlgia (G43-G44) 
neuràlgia del trigemin (G50.0) 
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  R52    Dolor no classificat a cap altre lloc 
Inclou: dolor no referible a cap òrgan o regió corporal 

Exclou: cefalàlgia (R51) 
còlic renal (N23) 
dolor (en): 
• abdomen (R10.−) 
• articulació (M25.5) 
• columna vertebral (M54.−) 
• dent (K08.8) 
• espatlla (M75.8) 
• esquena (M54.9) 
• extremitat (M79.6) 
• gola (R07.0) 
• llengua (K14.6) 
• mama (N64.4) 
• orella (H92.0) 
• pelvià i perineal (R10.2) 
• psicogènic (F45.4) 
• regió lumbar (M54.5) 
• tòrax (R07.1-R07.4) 
• ull (H57.1) 
síndrome de la personalitat per dolor crònic (F62.8) 

R52.0 Dolor agut  
R52.1 Dolor crònic no tractable  
R52.2 Altres dolors crònics  
R52.9 Dolor no especificat  

dolor generalitzat NE 
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  R53    Malestar i fatiga 
astènia NE 
cansament 
debilitat: 
• crònica 
• nerviosa 
• NE 
deterioració física general 
letargia 

Exclou: debilitat: 
• congènita (P96.0) 
• senil (R54) 
esgotament i fatiga (a causa de) (en): 
• astènia senil (R54) 
• calor (T67.−) 
• combat (F43.0) 
• embaràs (O26.8) 
• esforç excessiu (T73.3) 
• exposició a la intempèrie (T73.2) 
• neurastènia (F48.0) 
síndrome de fatiga (F48.0) 
• postvírica (G93.3) 

  R54    Senilitat 
astènia senil 
debilitat senil 
senectut 
vellesa sense menció de psicosi   

 
Exclou: psicosi senil (F03) 
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  R55    Síncope i col·lapse 
desmai 
lipotímia 

Exclou: astènia neurocirculatòria (F45.3) 
atac de Stokes-Adams (I45.9) 
hipotensió ortostàtica (I95.1) 
hipotensió ortostàtica neurogènica (G90.3) 
inconsciència NE (R40.2) 
síncope: 
• calor (T67.1) 
• psicogènica (F48.8) 
• si carotidi (G90.0) 
xoc: 
• cardiogènic (R57.0) 
• postoperatori (T81.1) 
• que complica o que és consecutiu a: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.3) 

• treball de part i part (O75.1) 
• NE (R57.9) 

  R56    Convulsions no classificades a cap altre lloc 
Exclou: convulsions i atacs (en): 

• dissociatius (F44.5) 
• epilèpsia (G40-G41) 
• nadó (P90) 

R56.0 Convulsions febrils  
R56.8 Altres convulsions i convulsions no especific ades  

accés convulsiu NE 
atac (convulsiu) NE 
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  R57    Xoc no classificat a cap altre lloc 
Exclou: síndrome del xoc tòxic (A48.3) 

xoc (per): 
• anafilàctic (per): 

• reacció adversa a aliment (T78.0) 
• sèrum (T80.5) 
• NE (T78.2) 

• anestèsia (T88.2) 
• elèctric (T75.4) 
• llamp (T75.0) 
• obstètric (O71.5) 
• postoperatori (T81.1) 
• psíquic (F43.0) 
• que complica o és consecutiu a avortament o embaràs 

ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.3) 
• sèptic (A41.9) 
• traumàtic (T79.4) 

R57.0 Xoc cardiogènic  
R57.1 Xoc hipovolèmic  
R57.8 Altres tipus de xoc  

xoc endotòxic 

R57.9 Xoc no especificat  
fallida circulatòria perifèrica NE 

  R58    Hemorràgia no classificada a cap altre lloc 
hemorràgia NE 

  R59    Adenopatia 
Inclou: ganglis tumefactes 

Exclou: limfadenitis: 
• aguda (L04.−) 
• crònica (I88.1) 
• mesentèrica (aguda) (crònica) (I88.0) 
• NE (I88.9) 

R59.0 Adenopatia localitzada  
R59.1 Adenopatia generalitzada  

limfadenopatia NE 

Exclou: malaltia pel VIH que provoca limfadenopatia 
generalitzada (persistent) (B23.1) 
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R59.9 Adenopatia no especificada  

  R60    Edema no classificat a cap altre lloc 
Exclou: ascites (R18) 

edema (de): 
• angioneuròtic (T78.3) 
• cerebral (G93.6) 

• per lesió durant el part (P11.0) 
• faringe (J39.2) 
• gestacional (O12.0) 
• hereditari (Q82.0) 
• laringe (J38.4) 
• malnutrició (E40-E46) 
• nadó (P83.3) 
• pulmonar (J81) 
• rinofaringe (J39.2) 
hidrop fetal NE (P83.2) 
hidrotòrax (J94.8) 

R60.0 Edema localitzat  
R60.1 Edema generalitzat  
R60.9 Edema no especificat  

retenció de líquids NE 

  R61    Hiperhidrosi 
R61.0 Hiperhidrosi localitzada  
R61.1 Hiperhidrosi generalitzada  
R61.9 Hiperhidrosi no especificada  

sudoració excessiva 
suor nocturna 

  R62    Falta de desenvolupament fisiològic normal espera t 
Exclou: pubertat retardada (E30.0) 

R62.0 Fites endarrerides  
retard en l’assoliment d’estadis de desenvolupament fisiològic 

esperat 
retard en la parla 
retard per a caminar 
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R62.8 Altres faltes de desenvolupament fisiològic n ormal esperat  
augment de pes insuficient 
creixement insuficient 
infantilisme NE 
manca de creixement 
retard físic 

Exclou: malaltia pel VIH que provoca creixement insuficient 
(B22.2) 

retard físic per malnutrició (E45) 

R62.9 Falta de desenvolupament fisiològic normal es perat no 
especificada  

  R63    Símptomes i signes que afecten la ingestió de men jar i 
líquids  
Exclou: bulímia NE (F50.2) 

malnutrició (E40-E46) 
trastorns de la conducta alimentària d’origen no 

orgànic (F50.−) 

R63.0 Anorèxia  
pèrdua de gana 

Exclou: anorèxia nerviosa (F50.0) 
pèrdua de gana d’origen no orgànic (F50.8) 

R63.1 Polidípsia  
set excessiva 

R63.2 Polifàgia  
hiperalimentació NE 
ingestió excessiva d’aliments 

R63.3 Dificultats i mal manejament de l’alimentació  
problemes d’alimentació NE 

Exclou: problemes d’alimentació que afecten el nadó (P92.−) 
trastorn infantil de la conducta alimentària d’origen no 

orgànic (F98.2) 

R63.4 Pèrdua anòmala de pes  
R63.5 Augment anòmal de pes  

Exclou: augment excessiu de pes en l’embaràs (O26.0) 
obesitat (E66.−) 

R63.8 Altres símptomes i signes que afecten la inge stió de menjar i 
líquids  
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  R64    Caquèxia 
Exclou: caquèxia maligna (C80) 

malaltia pel VIH que provoca caquèxia (B22.2) 
marasme nutricional (E41) 

  R68    Altres símptomes i signes generals 
R68.0 Hipotèrmia no associada a temperatura baixa d e l’entorn  

Exclou: hipotèrmia (per) (de): 
• anestèsia (T88.5) 
• nadó (P80.−) 
• temperatura baixa de l’entorn (T68) 
• NE (accidental) (T68) 

R68.1 Símptomes exclusius de la infància no especif icats  
nadó irritable 
nadó que plora excessivament 

Exclou: irritabilitat cerebral neonatal (P91.3) 
síndrome de dentició (K00.7) 

R68.2 Xerostomia no especificada  
Exclou: hiposecreció de glàndula salival (K11.7) 

 xerostomia per: 
• deshidratació (E86) 
• síndrome seca [Sjögren] (M35.0) 

R68.3 Acropàquia  
hipocratisme digital 

Exclou: dit de baqueta de timbal congènit (Q68.1) 
ungla de vidre de rellotge congènita (Q84.6) 

R68.8 Altres símptomes i signes generals especifica ts  

  R69    Causes de morbiditat desconegudes i causes de 
morbiditat no especificades  
malaltia NE 
malaltia no diagnosticada, no especificada en relació amb la 

localització, l’aparell o el sistema afectats 
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Resultats anòmals en l’anàlisi de sang, sense 
diagnòstic 
(R70-R79) 

Exclou: anomalies (de) (en): 
• coagulació (D65-D69) 
• cribratge prenatal de la mare (O28.−) 
• leucòcits no classificades a cap altre lloc (D70-D72) 
• lípids (E78.−) 
• plaquetes i trombòcits (D69.−) 
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc –v. 

l’índex alfabètic 
trastorns hemorràgics i hematològics del fetus i el nadó (P50-P61) 

  R70    Velocitat elevada de sedimentació eritrocítica i 
viscositat anòmala de plasma 

R70.0 Velocitat elevada de sedimentació eritrocític a 
R70.1 Viscositat anòmala de plasma  

  R71    Anomalia d’eritròcits 
anisocitosi 
morfologia anòmala dels eritròcits NE 
pecilocitosi 
volum anòmal dels eritròcits NE 

Exclou: anèmies (D50-D64) 
policitèmia: 
• benigna (familiar) (D75.0) 
• neonatal (P61.1) 
• secundària (D75.1) 
• vera (D45) 

  R72    Anomalia de leucòcits no classificada a cap altre  lloc 
recompte diferencial leucocitari anòmal NE 

Exclou: leucocitosi (D72.8) 
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  R73    Nivell elevat de glucosa en sang 
Exclou: diabetis mellitus (E10-E14) 

• en embaràs, part i puerperi (O24.−) 
hipoinsulinèmia postquirúrgica (E89.1) 
trastorns neonatals (P70.0-P70.2) 

R73.0 Test de tolerància a la glucosa anòmal  
diabetis: 
• latent 
• química 
prediabetis 
tolerància alterada a la glucosa 

R73.9 Hiperglucèmia no especificada  

  R74    Nivell anòmal d’enzims sèrics 
R74.0 Elevació dels nivells de transaminasa i deshi drogenasa de 

l’àcid làctic [LDH]  
R74.8 Nivells anòmals d’altres enzims sèrics  

nivell anòmal de: 
• amilasa 
• fosfatasa àcida 
• fosfatasa alcalina 
• lipasa [triacilglicerol-lipasa] 

R74.9 Nivells anòmals d’enzims sèrics no especifica ts  

  R75    Evidència del virus de la immunodeficiència human a 
[VIH] 
resultat no concloent de la prova del VIH en nadons 

Exclou: estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la 
immunodeficiència humana [VIH] (Z21) 

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] (B20-B24) 

  R76    Altres resultats immunològics anòmals en sèrum 
R76.0 Augment del títol d’anticossos  

Exclou: isoimmunització en l’embaràs (O36.0-O36.1) 
• que afecta el fetus o el nadó (P55.−) 

R76.1 Reacció anòmala a la prova de la tuberculina  
resultat anòmal de la prova de Mantoux 



   

  843 

R76.2 Prova serològica de sífilis positiva falsa  
reacció de Wassermann positiva falsa 

R76.8 Altres resultats immunològics anòmals en sèru m 
especificats  
augment del nivell d’immunoglobulines NE 

R76.9 Resultat immunològic anòmal en sèrum no espec ificat  

  R77    Altres anomalies de les proteïnes plasmàtiques 
Exclou: trastorns del metabolisme de les proteïnes 

plasmàtiques (E88.0) 

R77.0 Anomalia de l’albúmina  
R77.1 Anomalia de la globulina  

hiperglobulinèmia NE 

R77.2 Anomalia de l’alfafetoproteïna  
R77.8 Altres anomalies de les proteïnes plasmàtique s 

especificades  
R77.9 Anomalia de les proteïnes plasmàtiques no esp ecificada  

  R78    Resultats de drogues i altres substàncies que 
normalment no es troben en sang  
Exclou: trastorns mentals i trastorns del comportament per 

consum de substàncies psicoactives (F10-F19) 

R78.0 Resultats d’alcohol en sang  
Empreu un codi addicional de causa externa (Y90), si voleu, per a 
detallar el nivell d'alcohol. 

R78.1 Resultats d’opiacis en sang  
R78.2 Resultats de cocaïna en sang  
R78.3 Resultats d’al·lucinògens en sang  
R78.4 Resultats d’altres drogues amb potencial addi ctiu en sang  
R78.5 Resultats de psicòtrops en sang  
R78.6 Resultats d’esteroides en sang  
R78.7 Resultat de nivells anòmals de metalls pesant s en sang  
R78.8 Resultats d’altres substàncies especificades que normalment 

no es troben en sang  
resultat de nivells anòmals de liti en sang 
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R78.9 Resultats de substàncies no especificades que  normalment 
no es troben en sang  

  R79    Altres resultats anòmals en la composició química  de la 
sang 
Exclou: anomalia de l’equilibri hidroelectrolític o acidobàsic 

(E86-E87) 
hiperglucèmia NE (R73.9) 
hipoglucèmia NE (E16.2) 
• neonatal (P70.3-P70.4) 
hiperuricèmia asimptomàtica (E79.0) 
resultats específics que indiquen trastorn de: 
• metabolisme dels aminoàcids (E70-E72) 
• metabolisme dels carbohidrats (E73-E74) 
• metabolisme dels lípids (E75.−) 

R79.0 Nivell anòmal de minerals en sang  
nivells anòmals en sang de: 
• cobalt 
• coure 
• ferro 
• magnesi 
• mineral NCAL 
• zinc 

Exclou: dèficit mineral nutricional (E58-E61) 
hipomagnesèmia neonatal (P71.2) 
nivell anòmal de liti (R78.8) 
trastorns del metabolisme mineral (E83.−) 

R79.8 Altres resultats anòmals en la composició quí mica de la sang 
especificats  
nivell anòmal de gasos en sang 

R79.9 Resultat anòmal en la composició química de l a sang no 
especificat  
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Resultats anòmals en l’anàlisi d’orina, sense diagnòstic 
(R80-R82) 

Exclou: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.−) 
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc –v. 

l’índex alfabètic 
resultats específics que indiquen trastorn de: 
• metabolisme dels aminoàcids (E70-E72) 
• metabolisme dels carbohidrats (E73-E74) 

  R80    Proteïnúria aïllada 
albuminúria NE 
proteïnúria de Bence Jones 
proteïnúria NE 

Exclou: proteïnúria: 
• aïllada amb lesió morfològica especificada (N06.−) 
• gestacional (O12.1) 
• ortostàtica (N39.2) 
• persistent (N39.1) 

  R81    Glucosúria 
Exclou: glucosúria renal (E74.8) 

  R82    Altres resultats anòmals en orina 
Exclou: hematúria (R31) 

R82.0 Quilúria  
Exclou: quilúria filarial (B74.−) 

R82.1 Mioglobinúria  
R82.2 Biliúria  
R82.3 Hemoglobinúria  

Exclou: hemoglobinúria: 
• a causa d’hemòlisi per causes externes NCAL 

(D59.6) 
• paroxismal nocturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5) 

R82.4 Acetonúria  
cetonúria 
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R82.5 Nivells elevats en orina de drogues, fàrmacs i productes 
biològics  
nivells elevats en orina de: 
• 17-cetosteroides 
• àcid indolacètic 
• catecolamines 
• esteroides 

R82.6 Nivells anòmals de substàncies principalment no medicinals 
en orina en relació amb la seva procedència  
nivell anòmal de metalls pesants en orina 

R82.7 Resultats anòmals en l’anàlisi microbiològica  d’orina  
cultius positius 

R82.8 Resultats anòmals en l’anàlisi citològica i h istològica d’orina  
R82.9 Altres resultats anòmals en orina i resultats  anòmals en orina 

no especificats  
cèl·lules i cilindres en orina 
cristal·lúria 
melanúria 

Resultats anòmals en l’anàlisi d’altres líquids, 
substàncies i teixits corporals, sense diagnòstic 
(R83-R89) 

Exclou: resultats anòmals en: 
• anàlisi de: 

• orina, sense diagnòstic (R80-R82) 
• sang, sense diagnòstic (R70-R79) 

• cribratge prenatal de la mare (O28.−) 
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc –v. 

l’índex alfabètic 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories R83-R89: 

.0 Nivell anòmal d’enzims 

.1  Nivell anòmal d’hormones 

.2 Nivell anòmal d’altres drogues, fàrmacs i productes biològics 
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.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació 
amb la seva procedència 

.4 Resultats immunològics anòmals 

.5 Resultats microbiològics anòmals 
cultius positius 

.6 Resultats citològics anòmals 
resultats anòmals en el frotis de Papanicolau 

.7 Resultats histològics anòmals 

.8 Altres resultats anòmals 
resultats cromosòmics anòmals 

.9 Resultats anòmals no especificats 

  R83    Resultats anòmals en líquid cefaloraquidi 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

  R84    Resultats anòmals en espècimens d’òrgans respirat oris 
i de tòrax 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

resultats anòmals en: 
• esput 
• líquid pleural 
• raspaments de gola 
• rentades bronquials 
• secrecions nasals 

Exclou: esput hemoptísic (R04.2) 

  R85    Resultats anòmals en espècimens d’òrgans digestiu s i 
de cavitat abdominal 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

resultats anòmals en: 
• líquid peritoneal 
• saliva 

Exclou: anomalies fecals (R19.5) 
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  R86    Resultats anòmals en espècimens d’òrgans genitals  
masculins 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

espermatozoides anòmals 
resultats anòmals en: 
• secrecions prostàtiques 
• semen, líquid seminal 

Exclou: azoospèrmia (N46) 
oligospèrmia (N46) 

  R87    Resultats anòmals en espècimens d’òrgans genitals  
femenins 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

resultats anòmals en secrecions i frotis de: 
• coll uterí 
• vagina 
• vulva 

Exclou: carcinoma in situ (D05-D07.3) 
displàsia de: 
• coll uterí (N87.−) 
• vagina (N89.0-N89.3) 
• vulva (N90.0-N90.3) 

  R89    Resultats anòmals en espècimens d’altres òrgans, 
aparells, sistemes i teixits 
[Vegeu les subdivisions abans del codi R83.] 

resultats anòmals en: 
• líquid sinovial 
• secreció del mugró 
• secrecions de ferides 
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Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en 
estudis funcionals, sense diagnòstic 
(R90-R94) 

Inclou: resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb: 
• ecografia 
• estudi radiològic 
• imatge per ressonància magnètica [RM] [RMN]  
• termografia 
• tomografia computada [TC] 
• tomografia per emissió de positrons [PET] 

Exclou: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.−) 
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc –v. 

l’índex alfabètic 

  R90    Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del  
sistema nerviós central 

R90.0 lesió que ocupa espai intracranial  
R90.8 Altres resultats anòmals en diagnòstic per la  imatge del 

sistema nerviós central  
ecoencefalograma anòmal 
malaltia de substància blanca NE 

  R91    Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de 
pulmó 
lesió nummular NE 
massa pulmonar NE 

  R92    Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de mama 

  R93    Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d’a ltres 
estructures corporals 

R93.0 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  de crani i cap 
no classificats a cap altre lloc  
Exclou: lesió que ocupa espai intracranial (R90.0) 

R93.1 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  de cor i 
circulació coronària  
ecocardiograma anòmal NE 
ombra cardíaca anòmala 
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R93.2 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  de fetge i 
tracte biliar  
no-visualització de la vesícula biliar 

R93.3 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’altres parts 
del tub digestiu  

R93.4 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’òrgans 
urinaris  
defecte de repleció en: 
• bufeta urinària 
• ronyó 
• urèter 

Exclou: hipertròfia renal (N28.8) 

R93.5 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’altres 
regions abdominals, incloent el retroperitoneu  

R93.6 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’extremitats  
Exclou: resultat anòmal en la pell i el teixit subcutani (R93.8) 

R93.7 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’altres parts 
del sistema musculoesquelètic  
Exclou: resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del crani 

(R93.0) 

R93.8 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge  d’altres 
estructures corporals especificades  
desplaçament mediastínic 
resultat anòmal en l’exploració radiològica o ecogràfica de la pell 

i el teixit subcutani 

  R94    Resultats anòmals d'estudis funcionals 
Inclou: resultats anòmals de: 

• escintil·lografia 
• estudis de captació per radionúclids [radioisòtops] 

R94.0 Resultats anòmals d’estudis funcionals del si stema nerviós 
central  
electroencefalograma [EEG] anòmal 

R94.1 Resultats anòmals d’estudis funcionals del si stema nerviós 
perifèric i els sentits especials  
electromiograma [EMG] anòmal 
electrooculograma [EOG] anòmal 
electroretinograma [ERG] anòmal 
potencial evocat visual [PEV] anòmal 
resposta anòmala a neurostimulació 
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R94.2 Resultats anòmals d'estudis funcionals pulmon ars  
capacitat ventilatòria reduïda 
capacitat vital reduïda 

R94.3 Resultats anòmals d'estudis funcionals cardio vasculars  
electrocardiograma [ECG] anòmal 
estudis electrofisiològics intracardíacs anòmals 
fonocardiograma anòmal 
vectocardiograma anòmal 

R94.4 Resultats anòmals d'estudis funcionals renals  
prova funcional renal anòmala 

R94.5 Resultats anòmals d'estudis funcionals hepàti cs  
R94.6 Resultats anòmals d'estudis funcionals tiroïd als  
R94.7 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals  endocrins  

Exclou: test de tolerància a la glucosa anòmal (R73.0) 

R94.8 Resultats anòmals d’estudis funcionals d’altr es òrgans, 
aparells i sistemes  
metabolisme basal [MB] anòmal 
prova funcional anòmala de la bufeta urinària 
prova funcional esplènica anòmala 

Causes de mortalitat desconegudes i causes de 
mortalitat mal definides 
(R95-R99) 

Exclou: mort de gestant NE (O95) 
mort fetal per causa no especificada (P95) 

  R95    Síndrome de la mort sobtada de l’infant 

  R96    Altres morts sobtades de causa desconeguda 
Exclou: mort sobtada per causes cardíaques, així descrita 

(I46.1) 
síndrome de la mort sobtada de l’infant (R95) 

R96.0 Mort instantània  
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R96.1 Mort abans que hagin transcorregut 24 hores d e l’aparició 
dels símptomes, no explicada de cap altra manera  
mort que no és violenta ni instantània, però de la qual no se’n pot 

descobrir la causa 
mort sense signes de malaltia 

  R98    Mort sense assistència 
persona trobada morta 
persona trobada morta, sense que s’hagués pogut determinar la 

causa de la mort 

  R99    Altres causes de mortalitat mal definides i cause s de 
mortalitat no especificades 
causa de mortalitat desconeguda  
mort NE 
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Lesions, intoxicacions i altres 
conseqüències de causes externes 
(S00-T98) 

Exclou: traumatisme en el naixement (P10-P15) 
traumatisme obstètric (O70-O71) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

S00-S09 Lesions del cap 
S10-S19 Lesions del coll 
S20-S29 Lesions del tòrax 
S30-S39 Lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la columna 

lumbar i la pelvis 
S40-S49 Lesions de l'espatlla i el braç 
S50-S59 Lesions del colze i l'avantbraç 
S60-S69 Lesions del canell i la mà 
S70-S79 Lesions del maluc i la cuixa 
S80-S89 Lesions del genoll i la cama 
S90-S99 Lesions del turmell i el peu 
T00-T07 Lesions que afecten regions corporals múltiples 
T08-T14 Lesions de part no especificada de tronc, extremitat o regió 

corporal 
T15-T19 Efectes de cos estrany que penetra per un orifici natural 
T20-T32 Cremades i corrosions 

T20-T25 Cremades i corrosions de superfície corporal externa, 
especificades per localització 

T26-T28 Cremades i corrosions limitades a ull i òrgans interns 
T29-T32 Cremades i corrosions de regions corporals múltiples, i 

cremades i corrosions de regions corporals no 
especificades 

T33-T35 Congelació 
T36-T50 Intoxicació per drogues, fàrmacs i productes biològics 
T51-T65 Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en 

relació amb la seva procedència 
T66-T78 Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no 

especificats 
T79 Determinades complicacions immediates de traumatismes 
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T80-T88 Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica no classificades a 
cap altre lloc 

T90-T98 Seqüeles de lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes 
externes 

Els codis S d’aquest capítol s'utilitzen per a codificar diversos tipus de 
lesions relacionades amb regions corporals úniques, i els codis T per a 
codificar regions corporals múltiples o no especificades, així com 
intoxicacions i altres conseqüències de causes externes. 

En els títols, quan s’especifiquin localitzacions múltiples d’una lesió, el mot 
«amb» indica afectació d’ambdues localitzacions i el mot «i» indica afectació 
d'una o d’ambdues localitzacions. 

Sempre que sigui possible, adopteu el principi de codificació múltiple de les 
lesions. Empreu les categories de combinació per a lesions múltiples si la 
natura de cada afecció no està detallada suficientment, o com a primera 
tabulació en el cas que sigui més convenient enregistrar un sol codi; 
altrament, les lesions de què es componen seran codificades separadament. 
També cal fer referència a les «Regles i directrius per a la codificació de 
mortalitat i morbiditat» del volum 2. 

Els blocs dels codis S, així com de T00-T14 i T90-T98, contenen lesions en 
el nivell de tres caràcters classificades per tipus de la següent manera: 

Lesió superficial, incloent: 

abrasió 
butllofa (no tèrmica) 
contusió, incloent equimosi i hematoma 
lesió causada per cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu 
picada d'insecte (no verinós) 

Ferida oberta, incloent: 

ferida incisa 
ferida punxant: 
• amb cos estrany (penetrant) 
• NE 
laceració 
mossegada d'animal 
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Fractura , incloent: 

fractura:  
• amb luxació 
• desplaçada 
• tancada: 

• comminuta 
• de canya verda 
• deprimida 
• elevada 
• espiroide 
• fissurada 
• impactada 
• lineal 
• per despreniment 

epifisial 
• per sobrecàrrega 
• simple 

amb consolidació 
retardada o sense   

fractura: 
• oberta: 

• amb cos estrany 
• composta 
• infectada 
• per arma de foc 
• punxant 

amb consolidació 
retardada o sense   

 
Exclou: consolidació defectuosa de fractura (M84.0) 

fractura: 
• patològica (M84.4) 

• amb osteoporosi (M80.–) 
• per sobrecàrrega (M84.3) 
no-consolidació de fractura [pseudoartrosi] (M84.1) 

Luxació, esquinç i distensió, incloent 

avulsió 
distensió 
esquinç 
esquinçament traumàtic 
hemartrosi traumàtica 
laceració  
ruptura traumàtica 
subluxació traumàtica 

de 

articulació 
(càpsula) 

cartílag 
lligament 
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Lesió de nervis i medul·la espinal, incloent: 

divisió de nervi 
hematomièlia 
paràlisi (transitòria) 
paraplegia  
tetraplegia  

traumàtic -a   

lesió completa o incompleta de medul·la espinal 
lesió de continuïtat de nervis i medul·la espinal 

Lesió de vasos sanguinis, incloent: 

aneurisma o fístula (arteriovenós) traumàtic 
avulsió 
ferida incisa 
hematoma arterial traumàtic 
laceració 
ruptura traumàtica 

de vasos sanguinis   

 
Lesió de múscul, fàscia i tendó, incloent: 

avulsió 
ferida incisa 
laceració 
ruptura traumàtica 

de múscul, fàscia i tendó   

 
Lesió per esclafament 

Amputació traumàtica 

Lesió d'òrgans interns, incloent: 

contusió 
esclafament 
esquinçament traumàtic 
hematoma traumàtic 
laceració 
lesions per commoció 
lesions per explosió 
punxada traumàtica 
ruptura traumàtica 

d'òrgans interns   

 
Altres lesions i lesions no especificades 
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Lesions del cap 
(S00-S09) 

Inclou: lesions de: 
• àrea d’articulació temporomandibular 
• àrea periocular 
• cara [qualsevol part] 
• cavitat oral 
• cuir cabellut 
• dent 
• geniva 
• llengua 
• mandíbula 
• orella 
• paladar 
• ull 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
efectes de cos estrany: 
• a: 

• boca (T18.0) 
• faringe (T17.2) 
• laringe (T17.3) 
• nas (T17.0-T17.1) 
• orella (T16) 

• superfície ocular (T15.–) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S00    Lesió superficial de cap 
Exclou: contusió cerebral (difusa) (S06.2) 

• focal (S06.3) 
lesió d'ull i òrbita (S05.–) 

S00.0 Lesió superficial de cuir cabellut  
S00.1 Contusió de parpella i àrea periocular  

ull de vellut 

Exclou: contusió de globus ocular i teixits orbitaris (S05.1) 

S00.2 Altres lesions superficials de parpella i àre a periocular  
Exclou: lesió superficial de conjuntiva i còrnia (S05.0) 

S00.3 Lesió superficial de nas  
S00.4 Lesió superficial d'orella  
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S00.5 Lesió superficial de llavi i cavitat oral  
S00.7 Lesions superficials múltiples de cap  
S00.8 Lesió superficial d'altres parts del cap  
S00.9 Lesió superficial de cap, part no especificad a 

  S01    Ferida oberta de cap 
Exclou: amputació traumàtica de part del cap (S08.–) 

decapitació (S18) 
lesió d'ull i òrbita (S05.–) 

S01.0 Ferida oberta de cuir cabellut  
Exclou: avulsió de cuir cabellut (S08.0) 

S01.1 Ferida oberta de parpella i àrea periocular  
ferida oberta de parpella i àrea periocular amb afectació de 

conductes lacrimals o sense 

S01.2 Ferida oberta de nas  
S01.3 Ferida oberta d'orella  
S01.4 Ferida oberta de galta i àrea temporomandibul ar 
S01.5 Ferida oberta de llavi i cavitat oral  

Exclou: fractura de dent (S02.5) 
luxació de dent (S03.2) 

S01.7 Ferides obertes múltiples de cap  
S01.8 Ferida oberta d'altres parts del cap  
S01.9 Ferida oberta de cap, part no especificada 

  S02    Fractura d'ossos del crani i la cara 
Nota: Per a la codificació primària de fractures d'ossos del 

crani i la cara amb lesió intracranial associada, feu 
referència a les «Regles i directrius per a la codificació 
de mortalitat i morbiditat» del volum 2. 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 

1 oberta 
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S02.0 Fractura de volta del crani  
os frontal 
os parietal 

S02.1 Fractura de base del crani  
esfenoide 
fossa: 
• anterior 
• mitjana 
• posterior 
occípit 
os temporal 
sostre de l'òrbita 
si: 
• etmoïdal 
• frontal 

Exclou: òrbita NE (S02.8) 
sòl de l'òrbita (S02.3) 

S02.2 Fractura d'ossos nasals  
S02.3 Fractura de sòl de l'òrbita  

Exclou: òrbita NE (S02.8) 
sostre de l'òrbita (S02.1) 

S02.4 Fractura d'ossos zigomàtic i maxil·lar superi or  
maxil·lar superior 
maxil·lar superior (os) 
zigoma 

S02.5 Fractura de dent  
dent trencada 

S02.6 Fractura de mandíbula  
maxil·lar inferior (os) 

S02.7 Fractures múltiples que afecten ossos del cra ni i la cara  
S02.8 Fractura d'altres ossos del crani i la cara  

alvèol 
òrbita NE 
paladar 

Exclou: sòl de l'òrbita (S02.3) 
sostre de l'òrbita (S02.1) 

S02.9 Fractura d'ossos del crani i la cara, part no  especificada  
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  S03    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
del cap 

S03.0 Luxació de mandíbula  
mandíbula (cartílag) (menisc) 
maxil·lar (inferior) 
temporomandibular (articulació) 

S03.1 Luxació de cartílag del septe nasal  
S03.2 Luxació de dent  
S03.3 Luxació d’altres parts del cap i luxació de p arts del cap no 

especificades 

S03.4 Esquinç i distensió de mandíbula  
temporomandibular (articulació) (lligament) 

S03.5 Esquinç i distensió d'articulacions i lligame nts d'altres parts 
del cap, i esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments de 
parts del cap no especificades  

  S04    Lesió de nervis cranials 
S04.0 Lesió de nervi òptic i vies òptiques  

còrtex visual 
quiasma òptic 
segon parell cranial 

S04.1 Lesió de nervi motor ocular comú 
tercer parell cranial 

S04.2 Lesió de nervi patètic  
quart parell cranial 

S04.3 Lesió de nervi trigemin  
cinquè parell cranial 

S04.4 Lesió de nervi motor ocular extern  
sisè parell cranial 

S04.5 Lesió de nervi facial  
setè parell cranial 

S04.6 Lesió de nervi auditiu  
nervi acústic 
vuitè parell cranial 

S04.7 Lesió de nervi espinal  
onzè parell cranial 
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S04.8 Lesió d'altres nervis cranials  
nervi glossofaringi [novè parell cranial] 
nervi hipoglòs [dotzè parell cranial] 
nervi olfactori [primer parell cranial] 
nervi vague [desè parell cranial] 

S04.9 Lesió de nervi cranial no especificat  

  S05    Lesió d'ull i òrbita 
Exclou: ferida oberta de parpella i àrea periocular (S01.1) 

fractura d'os orbitari (S02.1, S02.3, S02.8) 
lesió de: 
• nervi motor ocular comú [tercer parell cranial] 

(S04.1) 
• nervi òptic [segon parell cranial] (S04.0) 
lesió superficial de parpella (S00.1-S00.2) 

S05.0 Lesió de conjuntiva i abrasió corneal, sense menció de cos 
estrany  
Exclou: cos estrany a: 

• còrnia (T15.0) 
• sac conjuntival (T15.1) 

S05.1 Contusió de globus ocultar i teixits orbitari s 
hipema traumàtic 

Exclou: contusió de parpella i àrea periocular (S00.1) 
ull de vellut (S00.1) 

S05.2 Laceració i ruptura oculars amb prolapse o pè rdua de teixit 
intraocular  

S05.3 Laceració ocular sense prolapse o pèrdua de t eixit 
intraocular  
laceració d'ull NE 

S05.4 Ferida penetrant d'òrbita amb cos estrany o s ense  
Exclou: cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida 

penetrant de l'òrbita (H05.5) 

S05.5 Ferida penetrant de globus ocular amb cos est rany  
Exclou: cos estrany intraocular retingut (antic) (H44.6-H44.7) 

S05.6 Ferida penetrant de globus ocular sense cos e strany  
penetració ocular NE 

S05.7 Avulsió d'ull  
enucleació traumàtica 
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S05.8 Altres lesions d'ull i òrbita  
lesió de conducte lacrimal 

S05.9 Lesió d'ull i òrbita no especificada  
lesió ocular NE 

  S06    Lesió intracranial 
Nota: Per a la codificació primària de lesions intracranials 

amb fractures associades, feu referència a les «Regles i 
directrius per a la codificació de mortalitat i 
morbiditat» del volum 2. 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
lesió intracranial i una ferida oberta: 

0 sense ferida intracranial oberta 
1 amb ferida intracranial oberta 

S06.0 Commoció  
commoció cerebral 

S06.1 Edema cerebral traumàtic  
S06.2 Lesió encefàlica difusa  

compressió encefàlica traumàtica NE 
contusió cerebral NE 
laceració cerebral NE 

S06.3 Lesió encefàlica focal  
contusió cerebral focal 
hemorràgia intracerebral traumàtica focal 
laceració cerebral focal 

S06.4 Hemorràgia epidural  
hemorràgia extradural (traumàtica) 

S06.5 Hemorràgia subdural traumàtica  
S06.6 Hemorràgia subaracnoïdal traumàtica  
S06.7 Lesió intracranial amb coma prolongat  
S06.8 Altres lesions intracranials  

hemorràgia traumàtica cerebel·losa  
hemorràgia traumàtica intracranial NE 

S06.9 Lesió intracranial no especificada  
lesió encefàlica NE 

Exclou: lesió de cap NE (S09.9) 
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  S07    Lesió per esclafament de cap 
S07.0 Lesió per esclafament de cara  
S07.1 Lesió per esclafament de crani  
S07.8 Lesió per esclafament d'altres parts del cap  
S07.9 Lesió per esclafament de cap, part no especif icada  

  S08    Amputació traumàtica de part del cap 
S08.0 Avulsió de cuir cabellut  
S08.1 Amputació traumàtica d'orella  
S08.8 Amputació traumàtica d'altres parts del cap  
S08.9 Amputació traumàtica de part del cap no espec ificada  

Exclou: decapitació (S18) 

  S09    Altres lesions de cap i lesions de cap no especif icades 
S09.0 Lesió de vasos sanguinis del cap no classific ada a cap altre 

lloc  
Exclou: lesió de: 

• vasos sanguinis cerebrals (S06.–) 
• vasos sanguinis precerebrals (S15.–) 

S09.1 Lesió de múscul i tendó del cap  
S09.2 Ruptura traumàtica de timpà  
S09.7 Lesions múltiples de cap  

lesions classificables en més d'una de les categories S00-S09.2 

S09.8 Altres lesions de cap especificades  
S09.9 Lesió de cap no especificada  

lesió de: 
• cara NE 
• nas NE 
• orella NE 
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Lesions del coll 
(S10-S19) 

Inclou: lesions de: 
• clatell 
• gola 
• regió supraclavicular 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
efectes de cos estrany a: 
• esòfag (T18.1) 
• faringe (T17.2) 
• laringe (T17.3) 
• tràquea (T17.4) 
fractura de columna vertebral NE (T08) 
lesió de: 
• medul·la espinal NE (T09.3) 
• tronc NE (T09.–) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S10    Lesió superficial de coll 
S10.0 Contusió de gola  

esòfag cervical 
faringe 
laringe 
tràquea 

S10.1 Altres lesions superficials de gola i lesions  superficials de 
gola no especificades  

S10.7 Lesions superficials múltiples de coll  
S10.8 Lesió superficial d'altres parts del coll  
S10.9 Lesió superficial de coll, part no especifica da 

  S11    Ferida oberta de coll 
Exclou: decapitació (S18) 

S11.0 Ferida oberta que afecta la laringe i la tràq uea 
tràquea cervical 
tràquea NE 

Exclou: tràquea toràcica (S27.5) 

S11.1 Ferida oberta que afecta la glàndula tiroide  
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S11.2 Ferida oberta que afecta la faringe i l'esòfa g cervical  
Exclou: esòfag NE (S27.8) 

S11.7 Ferides obertes múltiples de coll  
S11.8 Ferida oberta d'altres parts del coll  
S11.9 Ferida oberta de coll, part no especificada  

  S12    Fractura de coll 
Inclou: apòfisi espinosa cervical 

apòfisi transversa cervical 
arc neural cervical 
arc vertebral cervical 
columna cervical 
vèrtebra cervical 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

S12.0 Fractura de primera vèrtebra cervical  
atles 

S12.1 Fractura de segona vèrtebra cervical  
axis 

S12.2 Fractura d'altra vèrtebra cervical especifica da 
Exclou: fractures múltiples de columna cervical (S12.7) 

S12.7 Fractures múltiples de columna cervical 

S12.8 Fractura d'altres parts del coll  
cartílag tiroide 
hioide 
laringe 
tràquea 

S12.9 Fractura de coll, part no especificada 
fractura de: 
• columna cervical NE 
• vèrtebra cervical NE 
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  S13    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
a nivell del coll 
Exclou: ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc 

intervertebral cervical (M50.−) 

S13.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral cer vical  
S13.1 Luxació de vèrtebra cervical  

columna cervical NE 

S13.2 Luxació d’altres parts del coll i de parts de l coll no 
especificades  

S13.3 Luxacions múltiples de coll  
S13.4 Esquinç i distensió de columna cervical  

atlantoaxials (articulacions) 
atlantooccipitals (articulacions) 
fuetada cervical 
longitudinal anterior (lligament), cervical 

S13.5 Esquinç i distensió de regió tiroïdal  
cartílag tiroide 
cricoaritenoïdal (articulació) (lligament) 
cricotiroïdal (articulació) (lligament) 

S13.6 Esquinç i distensió d'articulacions i lligame nts d'altres parts 
del coll, i esquinç i distensió d'articulacions i l ligaments de 
parts del coll no especificades  

  S14    Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del c oll 
S14.0 Commoció i edema de medul·la espinal cervical  
S14.1 Altres lesions de medul·la espinal cervical i  lesions de 

medul·la espinal cervical no especificades  
lesió de medul·la espinal cervical NE 

S14.2 Lesió d'arrel nerviosa de columna cervical  
S14.3 Lesió de plexe braquial  
S14.4 Lesió de nervis perifèrics del coll  
S14.5 Lesió de nervis simpàtics cervicals  
S14.6 Lesió d'altres nervis del coll i de nervis de l coll no 

especificats  

  S15    Lesió de vasos sanguinis a nivell del coll 
S15.0 Lesió d'artèria caròtide  

artèria caròtide (externa) (interna) (primitiva) 
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S15.1 Lesió d'artèria vertebral  
S15.2 Lesió de vena jugular externa  
S15.3 Lesió de vena jugular interna  
S15.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d el coll  
S15.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del c oll  
S15.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  del coll  

  S16    Lesió de múscul i tendó a nivell del coll 

  S17    Lesió per esclafament de coll 
S17.0 Lesió per esclafament de laringe i tràquea  
S17.8 Lesió per esclafament d'altres parts del coll  
S17.9 Lesió per esclafament de coll, part no especi ficada  

  S18    Amputació traumàtica a nivell del coll 
decapitació 

  S19    Altres lesions de coll i lesions de coll no espec ificades 
S19.7 Lesions múltiples de coll  

lesions classificables en més d'una de les categories S10-S18 

S19.8 Altres lesions de coll especificades  
S19.9 Lesió de coll no especificada  
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Lesions del tòrax 
(S20-S29) 

Inclou: lesions de: 
• mama 
• regió interescapular 
• tòrax (paret toràcica) 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
efectes de cos estrany a: 
• bronqui (T17.5) 
• esòfag (T18.1) 
• pulmó (T17.8) 
• tràquea (T17.4) 
fractura de columna vertebral NE (T08) 
lesions de: 
• aixella 
• clavícula 
• espatlla 
• regió escapular 

 (S40-S49)   

 
• medul·la espinal NE (T09.3) 
• tronc NE (T09.–) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S20    Lesió superficial de tòrax 
S20.0 Contusió de mama  
S20.1 Altres lesions superficials de mama i lesions  superficials de 

mama no especificades  
S20.2 Contusió de tòrax  
S20.3 Altres lesions superficials de la paret toràc ica anterior  
S20.4 Altres lesions superficials de la paret toràc ica posterior  
S20.7 Lesions superficials múltiples de tòrax  
S20.8 Lesió superficial d'altres parts del tòrax i lesió superficial de 

parts del tòrax no especificades  
paret toràcica NE 
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  S21    Ferida oberta de tòrax 
Exclou: hemopneumotòrax traumàtic (S27.2) 

hemotòrax traumàtic (S27.1) 
pneumotòrax traumàtic (S27.0) 

S21.0 Ferida oberta de mama  
S21.1 Ferida oberta de paret toràcia anterior  
S21.2 Ferida oberta de paret toràcica posterior  
S21.7 Ferides obertes múltiples de paret toràcica  
S21.8 Ferida oberta d'altres parts del tòrax  
S21.9 Ferida oberta de tòrax, part no especificada  

paret toràcica NE 

  S22    Fractura de costella -es, estern i columna dorsal  
Inclou: apòfisi espinosa dorsal 

apòfisi transversa dorsal 
arc neural dorsal 
arc vertebral dorsal 
vèrtebra dorsal 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractura de: 
• clavícula (S42.0) 
• escàpula (S42.1) 

S22.0 Fractura de vèrtebra dorsal 
fractura de columna dorsal NE 

S22.1 Fractures múltiples de columna dorsal  
S22.2 Fractura d'estern  
S22.3 Fractura de costella  
S22.4 Fractures múltiples de costelles  
S22.5 Mobilitat paradoxal del tòrax  
S22.8 Fractura d'altres parts del tòrax ossi  
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S22.9 Fractura de tòrax ossi, part no especificada  

  S23    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
del tòrax 
Exclou: luxació, esquinç i distensió d'articulació 

esternoclavicular (S43.2, S43.6) 
ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc 

intervertebral dorsal (M51.−) 

S23.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral dor sal  
S23.1 Luxació de vèrtebra dorsal  

columna dorsal NE 

S23.2 Luxació d’altres parts del tòrax i luxació de  parts del tòrax no 
especificades  

S23.3 Esquinç i distensió de columna dorsal  
S23.4 Esquinç i distensió de costelles i estern  
S23.5 Esquinç i distensió d’altres parts del tòrax,  i esquinç i 

distensió de parts del tòrax no especificades  

  S24    Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del t òrax 
Exclou: lesió de plexe braquial (S14.3) 

S24.0 Commoció i edema de medul·la espinal dorsal  
S24.1 Altres lesions de medul·la espinal dorsal i l esions de 

medul·la espinal dorsal no especificades  
S24.2 Lesió d'arrel nerviosa de columna dorsal  
S24.3 Lesió de nervis perifèrics del tòrax  
S24.4 Lesió de nervis simpàtics toràcics  

gangli estrellat 
gangli simpàtic toràcic 
plexe cardíac 
plexe esofàgic 
plexe pulmonar 

S24.5 Lesió d'altres nervis del tòrax  
S24.6 Lesió de nervi del tòrax no especificat  

  S25    Lesió de vasos sanguinis del tòrax 
S25.0 Lesió d'aorta toràcica  

aorta NE 
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S25.1 Lesió d'artèria subclàvia o innominada  
S25.2 Lesió de vena cava superior  

vena cava NE 

S25.3 Lesió de vena subclàvia o innominada  
S25.4 Lesió de vasos sanguinis pulmonars  
S25.5 Lesió de vasos sanguinis intercostals  
S25.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis del tòrax  
S25.8 Lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax  

artèria o vena mamària 
vena àziga 

S25.9 Lesió de vas sanguini del tòrax no especifica t 

  S26    Lesió del cor 
Inclou: contusió 

laceració 
punció 
ruptura traumàtica 

del cor   

 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple: 

0 sense ferida oberta en cavitat toràcica 
1 amb ferida oberta en cavitat toràcica 

S26.0 Lesió del cor amb hemopericardi  
S26.8 Altres lesions del cor  
S26.9 Lesió del cor no especificada  

  S27    Lesió d’altres òrgans intratoràcics i lesió d’òrg ans 
intratoràcics no especificats 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple: 

0 sense ferida oberta en cavitat toràcica 
1 amb ferida oberta en cavitat toràcica 

Exclou: lesió de: 
• esòfag cervical (S10-S19) 
• tràquea (cervical) (S10-S19) 

S27.0 Pneumotòrax traumàtic  
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S27.1 Hemotòrax traumàtic  
S27.2 Hemopneumotòrax traumàtic  
S27.3 Altres lesions pulmonars  
S27.4 Lesió de bronqui  
S27.5 Lesió de tràquea toràcica  
S27.6 Lesió de pleura  
S27.7 Lesions múltiples d'òrgans intratoràcics  
S27.8 Lesió d’altres òrgans intratoràcics especific ats  

conducte toràcic 
diafragma 
esòfag (part toràcica) 
tim 

S27.9 Lesió d'òrgan intratoràcic no especificat  

  S28    Lesió per esclafament de tòrax i amputació traumà tica 
de part del tòrax 

S28.0 Tòrax esclafat  
Exclou: mobilitat paradoxal del tòrax (S22.5) 

S28.1 Amputació traumàtica de part del tòrax  
Exclou: transsecció del tòrax (T05.8) 

  S29    Altres lesions de tòrax i lesions de tòrax no 
especificades 

S29.0 Lesió de múscul i tendó a nivell del tòrax  
S29.7 Lesions múltiples de tòrax  

lesions classificables en més d'una de les categories S20-S29.0 

S29.8 Altres lesions de tòrax especificades  
S29.9 Lesió de tòrax no especificada  
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Lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la 
columna lumbar i la pelvis 
(S30-S39) 

Inclou: anus 
engonal 
flanc 
genitals externs 
natja 
paret abdominal 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
efectes de cos estrany a: 
• anus i recte (T18.5) 
• estómac, intestí prim i còlon (T18.2-T18.4) 
• tracte genitourinari (T19.–) 
fractura de columna vertebral NE (T08) 
lesions de: 
• esquena NE (T09.–) 
• medul·la espinal NE (T09.3) 
• tronc NE (T09.–) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S30    Lesió superficial d'abdomen, part inferior de l'e squena i 
pelvis 
Exclou: lesió superficial de maluc (S70.–) 

S30.0 Contusió de part inferior de l'esquena i pelv is  
natja 

S30.1 Contusió de paret abdominal  
engonal 
flanc 

S30.2 Contusió d'òrgans genitals externs  
escrot 
llavi vulvar (major) (menor) 
penis 
perineu 
testicles 
vagina 
vulva 
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S30.7 Lesions superficials múltiples d'abdomen, par t inferior de 
l'esquena i pelvis  

S30.8 Altres lesions superficials d'abdomen, part i nferior de 
l'esquena i pelvis  

S30.9 Lesió superficial d'abdomen, part inferior de  l'esquena i 
pelvis, part no especificada  

  S31    Ferida oberta d'abdomen, part inferior de l'esque na i 
pelvis 
Exclou: amputació traumàtica de part de l'abdomen, la part 

inferior de l'esquena i la pelvis (S38.2-S38.3) 
ferida oberta de maluc (S71.0) 

S31.0 Ferida oberta de part inferior de l'esquena i  pelvis  
natja 

S31.1 Ferida oberta de paret abdominal  
engonal 
flanc 

S31.2 Ferida oberta de penis  
S31.3 Ferida oberta d'escrot i testicle  
S31.4 Ferida oberta de vagina i vulva  
S31.5 Ferida oberta d'altres òrgans genitals extern s i ferida oberta 

d'òrgans genitals externs no especificats  
Exclou: amputació traumàtica d'òrgans genitals externs (S38.2) 

S31.7 Ferides obertes múltiples d'abdomen, part inf erior de 
l'esquena i pelvis  

S31.8 Ferida oberta d'altres parts de l'abdomen i f erida oberta de 
parts de l'abdomen no especificades  
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  S32    Fractura de columna lumbar i pelvis 
Inclou: apòfisi espinosa lumbosacra 

apòfisi transversa lumbosacra 
arc neural lumbosacre 
arc vertebral lumbosacre 
vèrtebra lumbosacra 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractura de maluc NE (S72.0) 

S32.0 Fractura de vèrtebra lumbar  
fractura de columna lumbar 

S32.1 Fractura de sacre  
S32.2 Fractura de còccix  
S32.3 Fractura d'ili  
S32.4 Fractura d'acetàbul  
S32.5 Fractura de pubis  
S32.7 Fractures múltiples de columna lumbar i pelvi s 
S32.8 Fractura d'altres parts de la columna lumbar i la pelvis, i 

fractura de parts de la columna lumbar i la pelvis no 
especificades  
fractura de: 
• columna lumbosacra NE 
• isqui 
• pelvis NE 
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  S33    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
de la columna lumbar i la pelvis 
Exclou: luxació, equinç i distensió d'articulació i lligaments del 

maluc (S73.–) 
ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc 

intervertebral lumbar (M51.–) 
traumatisme obstètric de les articulacions i els 

lligaments pelvians (O71.6) 

S33.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral lum bar  
S33.1 Luxació de vèrtebra lumbar  

luxació de columna lumbar NE 

S33.2 Luxació d'articulació sacrococcigeal i sacroi líaca  
S33.3 Luxació d'altres parts de la columna lumbar i  la pelvis, i 

luxació de parts de la columna lumbar i la pelvis n o 
especificades  

S33.4 Ruptura traumàtica de símfisi púbica  
S33.5 Esquinç i distensió de columna lumbar  
S33.6 Esquinç i distensió d'articulació sacroilíaca  
S33.7 Esquinç i distensió d'altres parts de la colu mna lumbar i la 

pelvis, i esquinç i distensió de parts de la column a lumbar i 
la pelvis no especificades  

  S34    Lesió de nervis i medul·la espinal lumbar a nivel l de 
l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvi s 

S34.0 Commoció i edema de medul·la espinal lumbar  
S34.1 Altres lesions de medul·la espinal lumbar  
S34.2 Lesió d'arrel nerviosa de columna lumbar i co lumna sacra  
S34.3 Lesió de cua de cavall  
S34.4 Lesió de plexe lumbosacre  
S34.5 Lesió de nervis simpàtics lumbars, sacres i p elvians  

gangli o plexe celíac 
nervi esplàncnic 
plexe hipogàstric 
plexe mesentèric (inferior) (superior) 

S34.6 Lesió de nervi -s perifèric -s de l'abdomen, la part inferior de 
l'esquena i la pelvis  
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S34.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'abdomen, la part inferior de 
l'esquena i la pelvis, i lesió de nervis no especif icats a nivell 
de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pe lvis  

  S35    Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, l a part 
inferior de l'esquena i la pelvis 

S35.0 Lesió d'aorta abdominal  
Exclou: aorta NE (S25.0) 

S35.1 Lesió de vena cava inferior  
vena hepàtica 

Exclou: vena cava NE (S25.2) 

S35.2 Lesió d'artèria mesentèrica o celíaca  
artèria esplènica 
artèria gàstrica 
artèria gastroduodenal 
artèria hepàtica 
artèria mesentèrica (inferior) (superior) 

S35.3 Lesió de vena porta o de vena esplènica  
vena mesentèrica (inferior) (superior) 

S35.4 Lesió de vasos sanguinis renals  
artèria o vena renal 

S35.5 Lesió de vasos sanguinis ilíacs  
artèria o vena hipogàstrica 
artèria o vena ilíaca 
artèria o vena uterina 

S35.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d e l'abdomen, la 
part inferior de l'esquena i la pelvis  

S35.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l' abdomen, la part 
inferior de l'esquena i la pelvis  
artèria o vena ovàrica 

S35.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  de l'abdomen, la 
part inferior de l'esquena i la pelvis  
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  S36    Lesió d'òrgans intraabdominals 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple: 

0 sense ferida oberta en cavitat 
1 amb ferida oberta en cavitat 

S36.0 Lesió de melsa  
S36.1 Lesió de fetge o vesícula biliar  

conducte biliar 

S36.2 Lesió de pàncrees  
S36.3 Lesió d'estómac  
S36.4 Lesió d'intestí prim  
S36.5 Lesió de còlon  
S36.6 Lesió de recte  
S36.7 Lesió de múltiples òrgans intraabdominals  
S36.8 Lesió d'altres òrgans intraabdominals  

peritoneu 
retroperitoneu 

S36.9 Lesió d'òrgan intraabdominal no especificat  
  S37    Lesió d'òrgans urinaris i pelvians 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple: 

0 sense ferida oberta en cavitat 
1 amb ferida oberta en cavitat 

Exclou: peritoneu i retroperitoneu (S36.8) 

S37.0 Lesió de ronyó  
S37.1 Lesió d'urèter  
S37.2 Lesió de bufeta urinària  
S37.3 Lesió d'uretra  
S37.4 Lesió d'ovari  
S37.5 Lesió de trompa de Fal·lopi  
S37.6 Lesió d'úter  
S37.7 Lesió de múltiples òrgans pelvians  



   

  879 

S37.8 Lesió d'altres òrgans pelvians  
conducte deferent 
glàndula suprarenal 
pròstata 
vesícula seminal 

S37.9 Lesió d'òrgan pelvià no especificat  

  S38    Lesió per esclafament i amputació traumàtica de p art 
de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pe lvis 

S38.0 Lesió per esclafament d'òrgans genitals exter ns  
S38.1 Lesió per esclafament d'altres parts de l'abd omen, la part 

inferior de l'esquena i la pelvis, i lesió per escl afament de 
parts de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i  la pelvis no 
especificades  

S38.2 Amputació traumàtica d'òrgans genitals extern s 
escrot 
llavi vulvar (major) (menor) 
penis 
testicles 
vulva 

S38.3 Amputació traumàtica d'altres parts de l'abdo men, la part 
inferior de l'esquena i la pelvis, i amputació trau màtica de 
parts de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i  la pelvis no 
especificades  
Exclou: transsecció de l'abdomen (T05.8) 

  S39    Altres lesions de l'abdomen, la part inferior de 
l'esquena i la pelvis, i lesions de l'abdomen, la p art 
inferior de l'esquena i la pelvis no especificades 

S39.0 Lesió de múscul i tendó de l'abdomen, la part  inferior de 
l'esquena i la pelvis  

S39.6 Lesió d'òrgan -s intraabdominal -s amb òrgan -s pelvià -ans  
S39.7 Altres lesions múltiples de l'abdomen, la par t inferior de 

l'esquena i la pelvis  
lesions classificables en més d'una de les categories S30-S39.6 

Exclou: lesions de S36.– amb lesions de S37.– (S39.6) 

S39.8 Altres lesions especificades de l'abdomen, la  part inferior de 
l'esquena i la pelvis  
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S39.9 Lesió no especificada de l'abdomen, la part i nferior de 
l'esquena i la pelvis  

Lesions de l'espatlla i el braç 
(S40-S49) 

Inclou: lesions de: 
• aixella 
• regió escapular 

Exclou: afectació bilateral d'espatlla i braç (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions de: 
• braç, nivell no especificat (T10-T11) 
• colze (S50-S59) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S40    Lesió superficial d'espatlla i braç 
S40.0 Contusió d'espatlla i braç  
S40.7 Lesions superficials múltiples d'espatlla i b raç  
S40.8 Altres lesions superficials d'espatlla i braç  
S40.9 Lesió superficial d'espatlla i braç no especi ficada  

  S41    Ferida oberta d'espatlla i braç 
Exclou: amputació traumàtica d'espatlla i braç (S48.–) 

S41.0 Ferida oberta d'espatlla  
S41.1 Ferida oberta de braç  
S41.7 Ferides obertes múltiples d'espatlla i braç  
S41.8 Ferida oberta d'altres parts de la cintura es capular i ferida 

oberta de parts de la cintura escapular no especifi cades  
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  S42    Fractura d'espatlla i braç 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

S42.0 Fractura de clavícula  
clavícula 
diàfisi de la clavícula 
extrem acromial de la clavícula 

S42.1 Fractura d'escàpula  
acromi (apòfisi) 
apòfisi acromial 
escàpula (cos) (cavitat glenoide) (coll) 
omòplat 

S42.2 Fractura de l'extrem superior de l'húmer  
coll anatòmic 
coll quirúrgic 
epífisi superior 
extrem proximal 
tròquiter 

S42.3 Fractura de diàfisi de l'húmer  
braç NE 
húmer NE 

S42.4 Fractura de l'extrem inferior de l'húmer  
apòfisi articular 
epicòndil extern de l’húmer 
epicòndil intern de l’húmer 
epífisi inferior 
extrem distal 
intercondília 
supracondília 

Exclou: fractura de colze NE (S52.0) 

S42.7 Fractures múltiples de clavícula, escàpula i húmer  
S42.8 Fractura d'altres parts de l'espatlla i el br aç 
S42.9 Fractura de cintura escapular, part no especi ficada  

fractura d'espatlla NE 
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  S43    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
de la cintura escapular 

S43.0 Luxació d'articulació de l'espatlla  
articulació glenohumeral 

S43.1 Luxació d'articulació acromioclavicular  
S43.2 Luxació d'articulació esternoclavicular  
S43.3 Luxació d’altres parts de la cintura escapula r i luxació de 

parts de la cintura escapular no especificades  
luxació de cintura escapular NE 

S43.4 Esquinç i distensió d'articulació de l'espatl la 
càpsula del manegot dels rotatoris 
coracohumeral (lligament) 

S43.5 Esquinç i distensió d'articulació acromioclav icular  
lligament acromioclavicular 

S43.6 Esquinç i distensió d'articulació esternoclav icular  
S43.7 Esquinç i distensió d’altres parts de la cint ura escapular, i 

esquinç i distensió de parts de la cintura escapula r no 
especificades  
esquinç i distensió de cintura escapular NE 

  S44    Lesió de nervis a nivell de l'espatlla i el braç 
Exclou: lesió de plexe braquial (S14.3) 

S44.0 Lesió de nervi cubital a nivell del braç  
Exclou: nervi cubital NE (S54.0) 

S44.1 Lesió de nervi medià a nivell del braç  
Exclou: nervi medià NE (S54.1) 

S44.2 Lesió de nervi radial a nivell del braç  
Exclou: nervi radial NE (S54.2) 

S44.3 Lesió de nervi axil·lar  
S44.4 Lesió de nervi musculocutani  
S44.5 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l' espatlla i el braç  
S44.7 Lesió de múltiples nervis a nivell de l'espat lla i el braç  
S44.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç  
S44.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'e spatlla i el braç  
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  S45    Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'espatlla i  el braç 
Exclou: lesió de: 

• artèria subclàvia (S25.1) 
• vena subclàvia (S25.3) 

S45.0 Lesió d'artèria axil·lar  
S45.1 Lesió d'artèria braquial  
S45.2 Lesió de vena axil·lar o braquial  
S45.3 Lesió de vena superficial a nivell de l'espat lla i el braç  
S45.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d e l'espatlla i el 

braç  
S45.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l' espatlla i el braç  
S45.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  de l'espatlla i el 

braç  

  S46    Lesió de múscul i tendó a nivell de l'espatlla i el braç 
Exclou: lesió de múscul i tendó a nivell del colze o per sota del 

colze (S56.–) 

S46.0 Lesió de tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla  
S46.1 Lesió de múscul i tendó de la porció llarga d el bíceps  
S46.2 Lesió de múscul i tendó d'altres parts del bí ceps  
S46.3 Lesió de múscul i tendó del tríceps  
S46.7 Lesió de múltiples músculs i tendons a nivell  de l'espatlla i el 

braç  
S46.8 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell de l'espatlla i el braç  
S46.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a niv ell de l'espatlla i 

el braç  

  S47    Lesió per esclafament d'espatlla i braç 
Exclou: lesió per esclafament de colze (S57.0) 

  S48    Amputació traumàtica d'espatlla i braç 
Exclou: amputació traumàtica: 

• a nivell del colze (S58.0) 
• braç, nivell no especificat (T11.6) 

S48.0 Amputació traumàtica en l'articulació de l'es patlla  
S48.1 Amputació traumàtica entre l'espatlla i el co lze 
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S48.9 Amputació traumàtica d'espatlla i braç, nivel l no especificat  

  S49    Altres lesions d'espatlla i braç, i lesions d'esp atlla i 
braç no especificades 

S49.7 Lesions múltiples d'espatlla i braç  
lesions classificables en més d'una de les categories S40-S48 

S49.8 Altres lesions d'espatlla i braç especificade s 
S49.9 Lesió d'espatlla i braç no especificada  

Lesions del colze i l'avantbraç 
(S50-S59) 

Exclou: afectació bilateral de colze i avantbraç (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions de: 
• braç, nivell no especificat (T10-T11) 
• canell i mà (S60-S69) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S50    Lesió superficial d'avantbraç 
Exclou: lesió superficial de canell i mà (S60.–) 

S50.0 Contusió de colze  
S50.1 Contusió d’altres parts de l'avantbraç i cont usió de parts de 

l'avantbraç no especificades  
S50.7 Lesions superficials múltiples d'avantbraç  
S50.8 Altres lesions superficials d'avantbraç  
S50.9 Lesió superficial d'avantbraç no especificada  

lesió superficial de colze NE 

  S51    Ferida oberta d'avantbraç 
Exclou: amputació traumàtica d'avantbraç (S58.–) 

ferida oberta de canell i mà (S61.–) 

S51.0 Ferida oberta de colze  
S51.7 Ferides obertes múltiples d'avantbraç  
S51.8 Ferida oberta d'altres parts de l'avantbraç  
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S51.9 Ferida oberta d'avantbraç, part no especifica da 

  S52    Fractura d'avantbraç 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractura a nivell de canell i mà (S62.–) 

S52.0 Fractura de l'extrem superior del cúbit  
apòfisi coronoide 
colze NE 
extrem proximal 
fractura-luxació de Monteggia 
olècran 

S52.1 Fractura de l'extrem superior del radi  
cap 
coll 
extrem proximal 

S52.2 Fractura de diàfisi del cúbit  
S52.3 Fractura de diàfisi del radi  
S52.4 Fractura de diàfisis del cúbit i el radi  
S52.5 Fractura de l'extrem inferior del radi  

fractura de Colles 
fractura de Smith 

S52.6 Fractura de l'extrem inferior del cúbit i el radi  
S52.7 Fractures múltiples de l'avantbraç  

Exclou: fractures de cúbit i radi: 
• diàfisis (S52.4) 
• extrem inferior (S52.6) 

S52.8 Fractura d'altres parts de l'avantbraç  
cap del cúbit 
extrem inferior del cúbit 

S52.9 Fractura de l'avantbraç, part no especificada  
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  S53    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
del colze 

S53.0 Luxació del cap del radi  
articulació humeroradial 

Exclou: fractura-luxació de Monteggia (S52.0) 

S53.1 Luxació de colze no especificada  
articulació humerocubital 

Exclou: luxació del cap del radi únicament (S53.0) 

S53.2 Ruptura traumàtica de lligament lateral exter n del colze  
S53.3 Ruptura traumàtica de lligament lateral inter n del colze  
S53.4 Esquinç i distensió de colze  

  S54    Lesió de nervis a nivell de l'avantbraç 
Exclou: lesió de nervis a nivell del canell i la mà (S64.–) 

S54.0 Lesió de nervi cubital a nivell de l'avantbra ç 
nervi cubital NE 

S54.1 Lesió de nervi medià a nivell de l'avantbraç  
nervi medià NE 

S54.2 Lesió de nervi radial a nivell de l'avantbraç  
nervi radial NE 

S54.3 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l' avantbraç  
S54.7 Lesió de múltiples nervis a nivell de l'avant braç  
S54.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç  
S54.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'a vantbraç  

  S55    Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç 
Exclou: lesió de: 

• vasos braquials (S45.1-S45.2) 
• vasos sanguinis a nivell del canell i la mà (S65.–) 

S55.0 Lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbr aç 
S55.1 Lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbra ç 
S55.2 Lesió de vena a nivell de l'avantbraç  
S55.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d e l'avantbraç  
S55.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l' avantbraç  
S55.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  de l'avantbraç  
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  S56    Lesió de múscul i tendó a nivell de l'avantbraç 
Exclou: lesió de múscul i tendó a nivell del canell o per sota 

del canell (S66.–) 

S56.0 Lesió de tendó i múscul flexor del polze a ni vell de 
l'avantbraç  

S56.1 Lesió de tendó i múscul flexor llarg d'altre -s dit -s de la mà a 
nivell de l'avantbraç  

S56.2 Lesió d'un altre tendó i múscul flexor a nive ll de l'avantbraç  
S56.3 Lesió de tendons i músculs abductors o extens ors del polze 

a nivell de l'avantbraç  
S56.4 Lesió de múscul extensor i tendó d'altre -s d it -s de la mà a 

nivell de l'avantbraç 

S56.5 Lesió d'un altre múscul extensor i tendó a ni vell de 
l'avantbraç  

S56.7 Lesió de múltiples músculs i tendons a nivell  de l'avantbraç  
S56.8 Lesió d'altres músculs i tendons, i lesió de músculs i 

tendons no especificats a nivell de l'avantbraç  

  S57    Lesió per esclafament d'avantbraç 
Exclou: lesió per esclafament de canell i mà (S67.–) 

S57.0 Lesió per esclafament de colze  
S57.8 Lesió per esclafament d'altres parts de l'ava ntbraç  
S57.9 Lesió per esclafament d'avantbraç, part no es pecificada  

  S58    Amputació traumàtica d'avantbraç 
Exclou: amputació traumàtica de canell i mà (S68.–) 

S58.0 Amputació traumàtica a nivell del colze  
S58.1 Amputació traumàtica entre el colze i el cane ll  
S58.9 Amputació traumàtica d'avantbraç, nivell no e specificat 

  S59    Altres lesions d'avantbraç i lesions d'avantbraç no 
especificades 
Exclou: altres lesions de canell i mà, i lesions de canell i mà no 

especificades (S69.–) 
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S59.7 Lesions múltiples d'avantbraç  
lesions classificables en més d'una de les categories S50-S58 

S59.8 Altres lesions d'avantbraç especificades  
S59.9 Lesió d'avantbraç no especificada  

Lesions del canell i la mà 
(S60-S69) 

Exclou: afectació bilateral de canell i mà (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions de braç, nivell no especificat (T10-T11) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S60    Lesió superficial de canell i mà 
S60.0 Contusió de dit -s de la mà sense dany a l'un gla  

contusió de dit -s de la mà NE 

Exclou: contusió que afecta l'ungla (matriu) (S60.1) 

S60.1 Contusió de dit -s de la mà amb dany a l'ungl a 
S60.2 Contusió d'altres parts del canell i la mà  
S60.7 Lesions superficials múltiples de canell i mà  
S60.8 Altres lesions superficials de canell i mà  
S60.9 Lesió superficial de canell i mà no especific ada 

  S61    Ferida oberta de canell i mà 
Exclou: amputació traumàtica de canell i mà (S68.–) 

S61.0 Ferida oberta de dit -s de la mà sense dany a  l'ungla  
ferida oberta de dit -s de la mà NE 

Exclou: ferida oberta que afecta l'ungla (matriu) (S61.1) 

S61.1 Ferida oberta de dit -s de la mà amb dany a l 'ungla  
S61.7 Ferides obertes múltiples de canell i mà  
S61.8 Ferida oberta d'altres parts del canell i la mà 
S61.9 Ferida oberta de la zona del canell i la mà, part no 

especificada  
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  S62    Fractura a nivell de canell i mà 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractura de parts distals del cúbit i el radi (S52.–) 

S62.0 Fractura d'os escafoide [navicular] de la mà  
S62.1 Fractura d’un altre os carpià o d’altres osso s carpians  

os ganxut [os unciforme] 
os gran del carp [os capitat] 
os piramidal [os cuneïforme del carp] 
pisiforme 
semilunar 
trapezi 
trapezoide 

S62.2 Fractura de primer metacarpià  
fractura de Bennett 

S62.3 Fractura d'altres metacarpians  
S62.4 Fractures múltiples de metacarpians  
S62.5 Fractura de polze  
S62.6 Fractura d'altres dits de la mà  
S62.7 Fractures múltiples de dits de la mà  
S62.8 Fractura d'altres parts del canell i la mà, i  fractura de parts 

del canell i la mà no especificades  

  S63    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
a nivell del canell i la mà 

S63.0 Luxació de canell  
carpià (os) 
carpometacarpiana (articulació) 
cúbit, extrem distal 
mediocarpiana (articulació) 
metacarpià (os), extrem proximal 
radi, extrem distal 
radiocarpiana (articulació) 
radiocubital (articulació), distal 



 

890   

S63.1 Luxació de dit de la mà  
falange, mà 
interfalàngica (articulació), mà 
metacarpià (os), extrem distal 
metacarpofalàngica (articulació) 
polze 

S63.2 Luxacions múltiples de dits de la mà  
S63.3 Ruptura traumàtica de lligament del canell i el carp  

cubitocarpià (palmar) 
lateral, canell 
radiocarpià (lligament) 

S63.4 Ruptura traumàtica de lligament del dit de la  mà en 
articulació -ons metacarpofalàngica -ques i interfa làngica -
ques  
lateral 
palmar 
placa volar 

S63.5 Esquinç i distensió de canell  
carpiana (articulació) 
radiocarpià -ana (articulació) (lligament) 

S63.6 Esquinç i distensió de dit -s de la mà  
falange, mà 
interfalàngica (articulació), mà 
metacarpofalàngica (articulació) 
polze 

S63.7 Esquinç i distensió d’altres parts de la mà, i esquinç i 
distensió de parts de la mà no especificades  

  S64    Lesió de nervis a nivell del canell i la mà 
S64.0 Lesió de nervi cubital a nivell del canell i la mà  
S64.1 Lesió de nervi medià a nivell del canell i la  mà 
S64.2 Lesió de nervi radial a nivell del canell i l a mà 
S64.3 Lesió de nervi digital del polze  
S64.4 Lesió de nervi digital d'un altre dit de la m à 
S64.7 Lesió de múltiples nervis a nivell del canell  i la mà  
S64.8 Lesió d'altres nervis a nivell del canell i l a mà 
S64.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del ca nell i la mà  
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  S65    Lesió de vasos sanguinis a nivell del canell i la  mà 
S65.0 Lesió d'artèria cubital a nivell del canell i  la mà  
S65.1 Lesió d'artèria radial a nivell del canell i la mà  
S65.2 Lesió d'arc palmar superficial  
S65.3 Lesió d'arc palmar profund  
S65.4 Lesió de vas -os sanguini -s del polze  
S65.5 Lesió de vas -os sanguini -s d'un altre dit d e la mà  
S65.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d el canell i la mà  
S65.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del c anell i la mà  
S65.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  del canell i la mà  

  S66    Lesió de múscul i tendó a nivell del canell i la mà 
S66.0 Lesió de múscul flexor llarg i tendó del polz e a nivell del 

canell i la mà  
S66.1 Lesió de múscul flexor i tendó d'un altre dit  a nivell del canell 

i la mà  
S66.2 Lesió de múscul extensor i tendó del polze a nivell del canell 

i la mà  
S66.3 Lesió de múscul extensor i tendó d'un altre d it a nivell del 

canell i la mà  
S66.4 Lesió de múscul intrínsec i tendó del polze a  nivell del canell 

i la mà  
S66.5 Lesió de múscul intrínsec i tendó d'un altre dit de la mà a 

nivell del canell i la mà  
S66.6 Lesió de múltiples músculs flexors i tendons a nivell del 

canell i la mà  
S66.7 Lesió de múltiples músculs extensors i tendon s a nivell del 

canell i la mà  
S66.8 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell del  canell i la mà  
S66.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a niv ell del canell i la 

mà 

  S67    Lesió per esclafament de canell i mà 
S67.0 Lesió per esclafament de polze i altre -s dit  -s de la mà  
S67.8 Lesió per esclafament d'altres parts del cane ll i la mà, i lesió 

per esclafament de parts del canell i la mà no espe cificades  
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  S68    Amputació traumàtica de canell i mà 
S68.0 Amputació traumàtica de polze (completa) (par cial)  
S68.1 Amputació traumàtica d'un altre dit de la mà únicament 

(completa) (parcial)  
S68.2 Amputació traumàtica de dos o més dits únicam ent 

(completa) (parcial)  
S68.3 Amputació traumàtica combinada de (part de) d it -s de la mà 

amb altres parts del canell i la mà  
S68.4 Amputació traumàtica a nivell de mà i canell  
S68.8 Amputació traumàtica d'altres parts del canel l i la mà  
S68.9 Amputació traumàtica de canell i mà, nivell n o especificat  

  S69    Altres lesions de canell i mà, i lesions de canel l i mà no 
especificades 

S69.7 Lesions múltiples de canell i mà  
lesions classificables en més d'una de les categories S60-S68 

S69.8 Altres lesions de canell i mà especificades  
S69.9 Lesió de canell i mà no especificada  

Lesions del maluc i la cuixa 
(S70-S79) 

Exclou: afectació bilateral de maluc i cuixa (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions de cama, nivell no especificat (T12-T13) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S70    Lesió superficial de maluc i cuixa 
S70.0 Contusió de maluc  
S70.1 Contusió de cuixa  
S70.7 Lesions superficials múltiples de maluc i cui xa 
S70.8 Altres lesions superficials de maluc i cuixa  
S70.9 Lesió superficial de maluc i cuixa no especif icada  
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  S71    Ferida oberta de maluc i cuixa 
Exclou: amputació traumàtica de maluc i cuixa (S78.–) 

S71.0 Ferida oberta de maluc  
S71.1 Ferida oberta de cuixa  
S71.7 Ferides obertes múltiples de maluc i cuixa  
S71.8 Ferida oberta d'altres parts de la cintura pe lviana, i fractura 

oberta de parts de la cintura pelviana no especific ades  

  S72    Fractura de fèmur 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

S72.0 Fractura de coll del fèmur  
fractura de maluc NE 

S72.1 Fractura pertrocanteriana  
fractura intertrocanteriana 
fractura trocanteriana 

S72.2 Fractura subtrocanteriana  
S72.3 Fractura de diàfisi del fèmur  
S72.4 Fractura de l'extrem inferior del fèmur  
S72.7 Fractures múltiples de fèmur  
S72.8 Fractures d'altres parts del fèmur  
S72.9 Fractura de fèmur, part no especificada  

  S73    Luxació, esquinç i distensió d'articulació i llig aments 
del maluc 

S73.0 Luxació de maluc  
S73.1 Esquinç i distensió de maluc  

  S74    Lesió de nervis a nivell del maluc i la cuixa 
S74.0 Lesió de nervi ciàtic a nivell del maluc i la  cuixa  
S74.1 Lesió de nervi femoral a nivell del maluc i l a cuixa  
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S74.2 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del m aluc i la cuixa  
S74.7 Lesió de múltiples nervis a nivell del maluc i la cuixa  
S74.8 Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la  cuixa  
S74.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del ma luc i la cuixa  

  S75    Lesió de vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa 
Exclou: artèria poplítia (S85.0) 

S75.0 Lesió d'artèria femoral  
S75.1 Lesió de vena femoral a nivell del maluc i la  cuixa  
S75.2 Lesió de vena safena interna a nivell del mal uc i la cuixa  

Exclou: vena safena interna NE (S85.3) 

S75.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d el maluc i la 
cuixa  

S75.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del m aluc i la cuixa  
S75.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  del maluc i la 

cuixa  

  S76    Lesió de múscul i tendó a nivell del maluc i la c uixa 
S76.0 Lesió de múscul i tendó del maluc  
S76.1 Lesió de múscul i tendó del quàdriceps  

lligament rotular (tendó) 

S76.2 Lesió de múscul adductor i tendó de la cuixa  
S76.3 Lesió de múscul i tendó del grup muscular pos terior a nivell 

de la cuixa  
S76.4 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cuixa, i lesió 

de músculs i tendons no especificats a nivell de la  cuixa  
S76.7 Lesió de múltiples tendons i músculs a nivell  del maluc i la 

cuixa  

  S77    Lesió per esclafament de maluc i cuixa 
S77.0 Lesió per esclafament de maluc  
S77.1 Lesió per esclafament de cuixa  
S77.2 Lesió per esclafament de maluc amb cuixa  
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  S78    Amputació traumàtica de maluc i cuixa 
Exclou: amputació traumàtica d'extremitat inferior, nivell no 

especificat (T13.6) 

S78.0 Amputació traumàtica en articulació del maluc  
S78.1 Amputació traumàtica entre el maluc i el geno ll  
S78.9 Amputació traumàtica de maluc i cuixa, nivell  no especificat  

  S79    Altres lesions de maluc i cuixa, i lesions de mal uc i 
cuixa especificades 

S79.7 Lesions múltiples de maluc i cuixa  
lesions classificables en més d'una de les categories S70-S78 

S79.8 Altres lesions de maluc i cuixa especificades  
S79.9 Lesió de maluc i cuixa no especificada  

Lesions del genoll i la cama 
(S80-S89) 

Inclou: fractura de turmell i mal·lèol 

Exclou: afectació bilateral de genoll i cama (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions de: 
• cama, nivell no especificat (T12-T13) 
• turmell i peu, excepte fractura de turmell i mal·lèol (S90-S99) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S80    Lesió superficial de cama 
Exclou: lesió superficial de turmell i peu (S90.–) 

S80.0 Contusió de genoll  
S80.1 Contusió d’altres parts de la cama i consutió  de parts de la 

cama no especificades  
S80.7 Lesions superficials múltiples de cama  
S80.8 Altres lesions superficials de cama  
S80.9 Lesió superficial de cama no especificada  
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  S81    Ferida oberta de cama 
Exclou: amputació traumàtica de cama (S88.–) 

ferida oberta de turmell i peu (S91.–) 

S81.0 Ferida oberta de genoll  
S81.7 Ferides obertes múltiples de cama  
S81.8 Ferida oberta d'altres parts de la cama  
S81.9 Ferida oberta de cama, part no especificada  

  S82    Fractura de cama, incloent turmell 
Inclou: mal·lèol 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractura de peu, excepte turmell (S92.–) 

S82.0 Fractura de ròtula  
cassoleta 

S82.1 Fractura de l'extrem superior de la tíbia  
cap tibial 
còndils de la tíbia 
extrem proximal de la tíbia 
tuberositat de la tíbia 

amb menció de fractura de 
peroné o sense   

 
S82.2 Fractura de diàfisi de la tíbia  

amb menció de fractura de peroné o sense 

S82.3 Fractura de l'extrem inferior de la tíbia  
amb menció de fractura de peroné o sense 

Exclou: mal·lèol intern (S82.5) 

S82.4 Fractura de peroné únicament  
Exclou: mal·lèol extern (S82.6) 

S82.5 Fractura de mal·lèol intern  
tíbia que afecta: 
• mal·lèol 
• turmell 
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S82.6 Fractura de mal·lèol extern  
peroné que afecta: 
• mal·lèol 
• turmell 

S82.7 Fractures múltiples de cama  
Exclou: fractures de tíbia i peroné: 

• diàfisis (S82.2) 
• extrem inferior (S82.3) 
• extrem superior (S82.1) 

S82.8 Fractures d'altres parts de la cama  
fractura (de): 
• bimal·leolar 
• trimal·leolar 
• turmell NE 

S82.9 Fractura de cama, part no especificada  

  S83    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
de genoll 
Exclou: desarranjament de: 

• genoll, intern (M23.–) 
• ròtula (M22.0-M22.3) 
luxació de genoll: 
• antiga (M24.3) 
• patològica (M24.3) 
• recidivant (M24.4) 

S83.0 Luxació de ròtula  
S83.1 Luxació de genoll  

tibioperoneal (articulació) 

S83.2 Esquinçament actual de menisc  
esquinçament en nansa de galleda (de): 
• menisc extern 
• menisc intern 
• NE 

Exclou: esquinçament antic en nansa de galleda (M23.2) 

S83.3 Esquinçament actual de cartílag articular del  genoll  
S83.4 Esquinç i distensió que afecten el lligament lateral (extern) 

(intern) del genoll  
S83.5 Esquinç i distensió que afecten el lligament encreuat 

(anterior) (posterior) del genoll  



 

898   

S83.6 Esquinç i distensió d’altres parts del genoll , i esquinç i 
distensió de parts del genoll no especificades  
articulació i lligament tibioperoneal superior 

Exclou: esquinç de lligament rotular (S76.1) 

S83.7 Lesió de múltiples estructures del genoll  
lesió de menisc (extern) (intern) en combinació amb lligaments 

(laterals) (encreuats) 

  S84    Lesió de nervis a nivell de la cama 
Exclou: lesió de nervis a nivell del turmell i el peu (S94.–) 

S84.0 Lesió de nervi tibial a nivell de la cama  
S84.1 Lesió de nervi peroneal a nivell de la cama  
S84.2 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de la  cama  
S84.7 Lesió de múltiples nervis a nivell de la cama  
S84.8 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama  
S84.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de la cama  

  S85    Lesió de vasos sanguinis a nivell de la cama 
Exclou: lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu 

(S95.–) 

S85.0 Lesió d'artèria poplítia  
S85.1 Lesió d'artèria tibial (anterior) (posterior)  
S85.2 Lesió d'artèria peroneal  
S85.3 Lesió de vena safena interna a nivell de la c ama 

vena safena interna NE 

S85.4 Lesió de vena safena externa a nivell de la c ama 
S85.5 Lesió de vena poplítia  
S85.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d e la cama  
S85.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la  cama  
S85.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  de la cama  



   

  899 

  S86    Lesió de múscul i tendó a nivell de la cama 
Exclou: lesió de: 

• lligament rotular (tendó) (S76.1) 
• múscul i tendó a nivell del turmell o per sota del 

turmell (S96.–) 

S86.0 Lesió de tendó d'Aquil·les  
S86.1 Lesió d'un -s altre -s múscul -s i tendó -ons  del grup 

muscular posterior a nivell de la cama  
S86.2 Lesió de múscul -s i tendó -ons del grup musc ular anterior a 

nivell de la cama 

S86.3 Lesió de múscul -s i tendó -ons del grup musc ular peroneal a 
nivell de la cama  

S86.7 Lesió de múltiples músculs i tendons a nivell  de la cama  
S86.8 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama  
S86.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a niv ell de la cama  

  S87    Lesió per esclafament de cama 
Exclou: lesió per esclafament de turmell i peu (S97.–) 

S87.0 Lesió per esclafament de genoll  
S87.8 Lesió per esclafament d’altres parts de la ca ma, i lesió per 

esclafament de parts de la cama no especificades  

  S88    Amputació traumàtica de cama 
Exclou: amputació traumàtica de: 

• cama, nivell no especificat (T13.6) 
• turmell i peu (S98.–) 

S88.0 Amputació traumàtica a nivell del genoll  
S88.1 Amputació traumàtica entre el genoll i el tur mell  
S88.9 Amputació traumàtica de cama, nivell no espec ificat  

  S89    Altres lesions de cama i lesions de cama no 
especificades 
Exclou: altres lesions de turmell i peu, i lesions de turmell i peu 

no especificades (S99.–) 

S89.7 Lesions múltiples de cama  
lesions classificables en més d'una de les categories S80-S88 
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S89.8 Altres lesions de cama especificades  
S89.9 Lesió de cama no especificada  

Lesions del turmell i el peu 
(S90-S99) 

Exclou: afectació bilateral de turmell i peu (T00-T07) 
congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
fractura de turmell i mal·lèol (S82.–) 
lesions de cama, nivell no especificat (T12-T13) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  S90    Lesió superficial de turmell i peu 
S90.0 Contusió de turmell  
S90.1 Contusió de dit -s del peu sense dany a l'ung la 

contusió de dit -s del peu NE 

S90.2 Contusió de dit -s del peu amb dany a l'ungla  
S90.3 Contusió d’altres parts del peu i contusió de  parts del peu no 

especificades  
S90.7 Lesions superficials múltiples de turmell i p eu 
S90.8 Altres lesions superficials de turmell i peu  
S90.9 Lesió superficial de turmell i peu no especif icada  

  S91    Ferida oberta de turmell i peu 
Exclou: amputació traumàtica de turmell i peu (S98.–) 

S91.0 Ferida oberta de turmell  
S91.1 Ferida oberta de dit -s del peu sense dany a l'ungla  

ferida oberta de dit -s del peu NE 

S91.2 Ferida oberta de dit -s del peu amb dany a l' ungla  
S91.3 Ferida oberta d'altres parts del peu  

ferida oberta de peu NE 

S91.7 Ferides obertes múltiples de turmell i peu  
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  S92    Fractura de peu, excepte el turmell 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: turmell (S82.–) 
mal·lèol (S82.–) 

S92.0 Fractura de calcani  
os calcis 
os del taló 

S92.1 Fractura d'astràgal  
talus 

S92.2 Fractura d’un altre os tarsià o d’altres osso s tarsians  
cuboide 
cuneïforme tarsià (intermedi) (extern) (intern) 
navicular tarsià 

S92.3 Fractura de metatarsià  
S92.4 Fractura de dit gros del peu  
S92.5 Fractura d'un altre dit del peu  
S92.7 Fractures múltiples de peu  
S92.9 Fractura de peu no especificada  

  S93    Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i ll igaments 
a nivell del turmell i el peu 

S93.0 Luxació d'articulació del turmell  
astràgal 
peroné, extrem inferior 
talus 
tíbia, extrem inferior 

S93.1 Luxació de dit -s del peu  
interfalàngica -ques (articulació -ons) 
metatarsofalàngica -ques (articulació -ons) 

S93.2 Ruptura de lligaments a nivell del turmell i el peu  
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S93.3 Luxació d’altres parts del peu i luxació de p arts del peu no 
especificades  
navicular tarsià 
tarsiana -es (articulació -ons ) 
tarsometatarsiana -es (articulació -ons) 

S93.4 Esquinç i distensió de turmell  
calcaneoperoneal (lligament) 
deltoide (lligament) 
lateral intern (lligament) 
peroneoastragalí (lligament) 
tibioperoneal distal (lligament) 

Exclou: lesió de tendó d'Aquil·les (S86.0) 

S93.5 Esquinç i distensió de dit -s del peu  
interfalàngica -ques (articulació -ons) 
metatarsofalàngica -ques (articulació -ons) 

S93.6 Esquinç i distensió d’altres parts del peu, i  esquinç i 
distensió de parts del peu no especificades  
tarsià (lligament) 
tarsometatarsià -ana (lligament) 

  S94    Lesió de nervis a nivell del turmell i el peu 
S94.0 Lesió de nervi plantar extern  
S94.1 Lesió de nervi plantar intern  
S94.2 Lesió de nervi peroneal profund a nivell del turmell i el peu  

terminal, branca externa de nervi peroneal profund 

S94.3 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del t urmell i el peu  
S94.7 Lesió de múltiples nervis a nivell del turmel l i el peu  
S94.8 Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu  
S94.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del tu rmell i el peu  

  S95    Lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i e l peu 
Exclou: lesió d'artèria i vena tibials posterior (S85.–) 

S95.0 Lesió d'artèria dorsal del peu  
S95.1 Lesió d'artèria plantar del peu  
S95.2 Lesió de vena dorsal del peu  
S95.7 Lesió de múltiples vasos sanguinis a nivell d el turmell i el 

peu  
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S95.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del t urmell i el peu  
S95.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell  del turmell i el 

peu  

  S96    Lesió de múscul i tendó a nivell del turmell i el  peu 
Exclou: lesió de tendó d'Aquil·les (S86.0) 

S96.0 Lesió de múscul i tendó del múscul flexor lla rg de dit del peu 
a nivell del turmell i el peu  

S96.1 Lesió de múscul i tendó del múscul extensor l larg de dit del 
peu a nivell del turmell i el peu  

S96.2 Lesió de múscul intrínsec i tendó a nivell de l turmell i el peu  
S96.7 Lesió de múltiples músculs i tendons a nivell  del turmell i el 

peu  
S96.8 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell del  turmell i el peu  
S96.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a niv ell del turmell i 

el peu  

  S97    Lesió per esclafament de turmell i peu 
S97.0 Lesió per esclafament de turmell  
S97.1 Lesió per esclafament de dit -s del peu  
S97.8 Lesió per esclafament d'altres parts del turm ell i el peu  

lesió per esclafament de peu NE 

  S98    Amputació traumàtica de turmell i peu 
S98.0 Amputació traumàtica de peu a nivell del turm ell  
S98.1 Amputació traumàtica d'un dit del peu  
S98.2 Amputació traumàtica de dos o més dits del pe u 
S98.3 Amputació traumàtica d'altres parts del peu  

amputació traumàtica combinada de dit -s del peu i altres parts del 
peu 

S98.4 Amputació traumàtica de peu, nivell no especi ficat  

  S99    Altres lesions de turmell i peu, i lesions de tur mell i peu 
no especificades 

S99.7 Lesions múltiples de turmell i peu  
lesions classificables en més d'una de les categories S90-S98 

S99.8 Altres lesions de turmell i peu especificades  
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S99.9 Lesió de turmell i peu no especificada 

 

Lesions que afecten regions corporals múltiples 
(T00-T07) 

Inclou: afectació bilateral d'extremitats de la mateixa regió corporal, 
lesions per tipus amb afectació de dues o més regions corporals 
classificables a S00-S99 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremada solar (L55.–) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions múltiples que afecten només una regió corporal –v. 

codis S 
picada d'insecte verinós (T63.4) 

  T00    Lesions superficials que afecten regions corporal s 
múltiples 

T00.0 Lesions superficials que afecten cap amb coll  
lesions superficials de localitzacions classificables a S00–. i S10.– 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T00.8) 

T00.1 Lesions superficials que afecten tòrax amb ab domen, part 
inferior de l'esquena i pelvis  
lesions superficials de localitzacions classificables a S20.–, S30.– 

i T09.0 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T00.8) 

T00.2 Lesions superficials que afecten regions múlt iples 
d'extremitat -s superior -s  
lesions superficials de localitzacions classificables a S40.–, S50.–, 

S60.– i T11.0 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s inferior -s (T00.6) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T00.8) 
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T00.3 Lesions superficials que afecten regions múlt iples de la -es 
extremitat -s inferior -s  
lesions superficials de localitzacions classificables a S70.–, S80.–, 

S90.– i T13.0 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s superior -s (T00.6) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T00.8) 

T00.6 Lesions superficials que afecten regions múlt iples de la -es 
extremitat -s superior -s amb extremitat -s inferio r -s  
lesions superficials de localitzacions classificables a T00.2 i T00.3 

Exclou: amb afectació de tòrax, abdomen, part inferior de 
l'esquena i pelvis (T00.8) 

T00.8 Lesions superficials que afecten altres combi nacions de 
regions corporals  

T00.9 Lesions superficials múltiples no especificad es 
abrasions múltiples 
butllofes múltiples (no tèrmiques) 
contusions múltiples 
equimosis múltiples 
hematomes múltiples 
picades d'insecte múltiples (no verinós) 

NE  

 

  T01    Ferides obertes que afecten regions corporals 
múltiples 
Exclou: amputacions traumàtiques que afecten regions 

corporals múltiples (T05.–) 

T01.0 Ferides obertes que afecten cap amb coll  
ferides obertes de localitzacions classificables a S01.– i S11.– 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T01.8) 

T01.1 Ferides obertes que afecten tòrax amb abdomen , part inferior 
de l'esquena i pelvis  
ferides obertes de localitzacions classificables a S21.–, S31.– i 

T09.1 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T01.8) 
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T01.2 Ferides obertes que afecten regions múltiples  de la -es 
extremitat -s superior -s  
ferides obertes de localitzacions classificables a S41.−, S51.−, 

S61.− i T11.1 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s inferior -s (T01.6) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T01.8) 

T01.3 Ferides obertes que afecten regions múltiples  de la -es 
extremitat -s inferior -s  
ferides obertes de localitzacions classificables a S71.−, S81.−, 

S91.− i T13.1 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s superior -s (T01.6) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T01.8) 

T01.6 Ferides obertes que afecten regions múltiples  de la -es 
extremitat -s superior -s amb extremitat -s inferio r -s  
ferides obertes de localitzacions classificables a T01.2 i T01.3 

Exclou: amb afectació de tòrax, abdomen, part inferior de 
l'esquena i pelvis (T01.8) 

T01.8 Ferides obertes que afecten altres combinacio ns de regions 
corporals  

T01.9 Ferides obertes múltiples no especificades  
ferides incises múltiples 
ferides punxants múltiples 
laceracions múltiples 
mossegades d'animal múltiples 

NE   

  T02    Fractures que afecten regions corporals múltiples  
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta  
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T02.0 Fractures que afecten cap amb coll  
fractures de localitzacions classificables a S02.− i S12.− 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T02.8) 

T02.1 Fractures que afecten tòrax amb part inferior  de l'esquena i 
pelvis  
fractures de localitzacions classificables a S22.−, S32.− i T08 

Exclou: si es combinen amb fractures de: 
• extremitat -s (T02.7) 
• altra -es regió -ons corporal -s (T02.8) 

T02.2 Fractures que afecten regions múltiples d'una  extremitat 
superior  
fractures de localitzacions classificables a S42.−, S52.−, S62.− i 

T10 d'una extremitat superior 

Exclou: si es combinen amb fractures de: 
• extremitat -s inferior -s (T02.6) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T02.7) 
• altra extremitat superior (T02.4) 

T02.3 Fractures que afecten regions múltiples d'una  extremitat 
inferior  
fractures de localitzacions classificables a S72.−, S82.−, S92.− i 

T12 d'una extremitat inferior 

Exclou: si es combinen amb fractures de: 
• extremitat -s superior -s (T02.6) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T02.7) 
• altra extremitat inferior (T02.5) 

T02.4 Fractures que afecten regions múltiples d'amb dues 
extremitats superiors  
fractures de localitzacions classificables a S42.−, S52.−, S62.− i 

T10 especificades com a bilaterals 

Exclou: si es combinen amb fractures de: 
• extremitat -s inferior -s (T02.6) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T02.7) 

T02.5 Fractures que afecten regions múltiples d'amb dues 
extremitats inferiors  
fractures de localitzacions classificables a S72.−, S82.−, S92.− i 

T12 especificades com a bilaterals 

Exclou: si es combinen amb fractures de: 
• extremitat -s superior -s (T02.6) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T02.7) 
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T02.6 Fractures que afecten regions múltiples de la  -es extremitat -
s superior -s amb extremitat -s inferior -s  
Exclou: si es combinen amb fractures de tòrax, part inferior de 

l'esquena i pelvis (T02.7) 

T02.7 Fractures que afecten tòrax amb part inferior  de l'esquena i 
pelvis amb extremitat -s  

T02.8 Fractures que afecten altres combinacions de regions 
corporals  

T02.9 Fractures múltiples no especificades  

  T03    Luxacions, esquinços i distensions que afecten re gions 
corporals múltiples 

T03.0 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n cap amb coll  
luxacions, esquinços i distensions de localitzacions classificables 

a S03.− i S13.− 

Exclou: si es combinen amb luxacions, esquinços i distensions 
d'altra -es regió -ons corporal -s (T03.8) 

T03.1 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n tòrax amb 
part inferior de l'esquena i pelvis  
luxacions, esquinços i distensions de localitzacions classificables 

a S23.−, S33.− i T09.2 

Exclou: si es combinen amb luxacions, esquinços i distensions 
d'altra -es regió -ons corporal -s (T03.8) 

T03.2 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n regions 
múltiples de la -es extremitat -s superior -s  
luxacions, esquinços i distensions de localitzacions classificables 

a S43.−, S53.−, S63.− i T11.2 

Exclou: si es combinen amb luxacions, esquinços i distensions 
de: 

• extremitat -s inferior -s (T03.4) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T03.8) 

T03.3 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n regions 
múltiples d'extremitat -s inferior -s  
luxacions, esquinços i distensions de localitzacions classificables 

a S73.−, S83.−, S93.− i T13.2 

Exclou: si es combinen amb luxacions, esquinços i distensions 
de: 

• extremitat -s superior -s (T03.4) 
• tòrax, part inferior de l'esquena i pelvis (T03.8) 
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T03.4 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n regions 
múltiples de la -es extremitat -s superior -s amb e xtremitat -s 
inferior -s  
Exclou: si es combinen amb luxacions, esquinços i distensions 

del tòrax, la part inferior de l'esquena i la pelvis 
(T03.8) 

T03.8 Luxacions, esquinços i distensions que afecte n altres 
combinacions de regions corporals  

T03.9 Luxacions, esquinços i distensions múltiples no especificats  

  T04    Lesions per esclafament que afecten regions corpo rals 
múltiples 

T04.0 Lesions per esclafament que afecten cap amb c oll  
lesions per esclafament de localitzacions classificables a S07.− i 

S17.− 

Exclou: amb afectació d'altra -es regió -ons corporal -s (T04.8) 

T04.1 Lesions per esclafament que afecten tòrax amb  abdomen, 
part inferior de l'esquena i pelvis  
lesió per esclafament de: 
• localitzacions classificables a S28.− i S38.− 
• tronc NE 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitats (T04.7) 
• altres regions corporals (T04.8) 

T04.2 Lesions per esclafament que afecten regions m últiples de la -
es extremitat -s superior -s  
lesió per esclafament de: 
• extremitat superior NE 
• localitzacions classificables a S47.−, S57.− i S67.− 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s inferior -s (T04.4) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T04.7) 
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T04.3 Lesions per esclafament que afecten regions m últiples de la -
es extremitat -s inferior -s  
lesió per esclafament de: 
• extremitat inferior NE 
• localitzacions classificables a S77.−, S87.− i S97.− 

Exclou: amb afectació de: 
• extremitat -s superior -s (T04.4) 
• tòrax, abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis 

(T04.7) 

T04.4 Lesions per esclafament que afecten regions m últiples de la -
es extremitat -s superior –s amb extremitat -s infe rior -s  
Exclou: amb afectació de tòrax, abdomen, part inferior de 

l'esquena i pelvis (T04.7) 

T04.7 Lesions per esclafament de tòrax amb abdomen,  part inferior 
de l'esquena i pelvis amb extremitat -s  

T04.8 Lesions per esclafament que afecten altres co mbinacions de 
regions corporals  

T04.9 Lesions per esclafament múltiples no especifi cades  

  T05    Amputacions traumàtiques que afecten regions 
corporals múltiples 
Inclou: avulsió que afecta regions corporals múltiples 

Exclou: amputació traumàtica de: 
• braç NE (T11.6) 
• cama NE (T13.6) 
• tronc NE (T09.6) 
decapitació (S18) 
ferides obertes que afecten regions corporals múltiples 

(T01.–) 

T05.0 Amputació traumàtica d'ambdues mans  
T05.1 Amputació traumàtica d'una mà i l'altre braç [qualsevol nivell, 

excepte mà]  
T05.2 Amputació traumàtica d'ambdós braços [qualsev ol nivell]  
T05.3 Amputació traumàtica d'ambdós peus  
T05.4 Amputació traumàtica d'un peu i l'altra cama [qualsevol 

nivell, excepte peu]  
T05.5 Amputació traumàtica d'ambdues cames [qualsev ol nivell]  
T05.6 Amputació traumàtica d'extremitats superiors i inferiors, 

qualsevol combinació [qualsevol nivell]  
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T05.8 Amputacions traumàtiques que afecten altres c ombinacions 
de regions corporals  
transsecció de: 
• abdomen 
• tòrax 

T05.9 Amputacions traumàtiques múltiples no especif icades  

  T06    Altres lesions que afecten regions corporals múlt iples 
no classificades a cap altre lloc 

T06.0 Lesions de l’encèfal i els nervis cranials am b lesions de 
nervis i medul·la espinal a nivell del coll  
lesions classificables a S04.− i S06.− amb lesions classificables a 

S14.− 

T06.1 Lesions de nervis i medul·la espinal que afec ten altres 
regions corporals múltiples  

T06.2 Lesions de nervis que afecten regions corpora ls múltiples  
lesions múltiples de nervis NE 

Exclou: amb afectació de la medul·la espinal (T06.0-T06.1) 

T06.3 Lesions de vasos sanguinis que afecten region s corporals 
múltiples  

T06.4 Lesions de músculs i tendons que afecten regi ons corporals 
múltiples  

T06.5 Lesions d'òrgans intratoràcics amb òrgans int raabdominals i 
pelvians  

T06.8 Altres lesions especificades que afecten regi ons corporals 
múltiples  

  T07    Lesions múltiples no especificades 
Exclou: lesió NE (T14.9) 

Lesions de part no especificada de tronc, extremitat o 
regió corporal 
(T08-T14) 

Exclou: congelació (T33-T35) 
cremades i corrosions (T20-T32) 
lesions que afecten regions corporals múltiples (T00-T07) 
picada d'insecte verinós (T63.4) 
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  T08    Fractura de columna vertebral, nivell no especifi cat 
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractures múltiples de columna vertebral, nivell no 
especificat (T02.1) 

  T09    Altres lesions de columna vertebral i tronc, nive ll no 
especificat 
Exclou: lesió per esclafament de tronc NE (T04.1) 

lesions múltiples de tronc (T00-T06) 
transsecció de tronc (T05.8) 

T09.0 Lesió superficial de tronc, nivell no especif icat  
T09.1 Ferida oberta de tronc, nivell no especificat  
T09.2 Luxació, esquinç i distensió d'articulació i lligament no 

especificats del tòrax  
T09.3 Lesió de medul·la espinal, nivell no especifi cat  
T09.4 Lesió de nervi, plexe i arrel de nervi raquid i no especificats 

del tronc 

T09.5 Lesió de múscul i tendó no especificats del t ronc  
T09.6 Amputació traumàtica de tronc, nivell no espe cificat  
T09.8 Altres lesions especificades de tronc, nivell  no especificat  
T09.9 Lesió no especificada de tronc, nivell no esp ecificat  
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  T10    Fractura d'extremitat superior, nivell no especif icat 
braç trencat NE 
fractura de braç NE 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractures múltiples d'extremitat superior, nivell no 
especificat (T02.–) 

  T11    Altres lesions d'extremitat superior, nivell no 
especificat 
Exclou: fractura d'extremitat superior, nivell no especificat 

(T10) 
lesió per esclafament d'extremitat superior NE (T04.2) 
lesions que afecten regions corporals múltiples (T00-

T06) 

T11.0 Lesió superficial d'extremitat superior, nive ll no especificat  
T11.1 Ferida oberta d'extremitat superior, nivell n o especificat  
T11.2 Luxació, esquinç i distensió d'articulació i lligament no 

especificats d'extremitat superior, nivell no espec ificat  
T11.3 Lesió de nervi no especificat d'extremitat su perior, nivell no 

especificat  
T11.4 Lesió de vas sanguini no especificat d'extrem itat superior, 

nivell no especificat  
T11.5 Lesió de múscul i tendó no especificats d'ext remitat 

superior, nivell no especificat  
T11.6 Amputació traumàtica d'extremitat superior, n ivell no 

especificat  
amputació traumàtica de braç NE 

T11.8 Altres lesions especificades d'extremitat sup erior, nivell no 
especificat  

T11.9 Lesió no especificada d'extremitat superior, nivell no 
especificat  
lesió de braç NE 
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  T12    Fractura d'extremitat inferior, nivell no especif icat 
cama trencada NE 
fractura de cama NE 

Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

Exclou: fractures múltiples de cama, nivell no especificat 
(T02.–) 

  T13    Altres lesions d'extremitat inferior, nivell no e specificat 
Exclou: fractura d'extremitat inferior, nivell no especificat 

(T12) 
lesió per esclafament d'extremitat inferior NE (T04.3) 
lesions que afecten regions corporals múltiples (T00-

T06) 

T13.0 Lesió superficial d'extremitat inferior, nive ll no especificat  
T13.1 Ferida oberta d'extremitat inferior, nivell n o especificat  
T13.2 Luxació, esquinç i distensió d'articulació i lligament no 

especificats d'extremitat inferior, nivell no espec ificat  
T13.3 Lesió de nervi no especificat d'extremitat in ferior, nivell no 

especificat  
T13.4 Lesió de vas sanguini no especificat d'extrem itat inferior, 

nivell no especificat  
T13.5 Lesió de múscul i tendó no especificats d'ext remitat inferior, 

nivell no especificat  
T13.6 Amputació traumàtica d'extremitat inferior, n ivell no 

especificat  
amputació traumàtica de cama NE 

T13.8 Altres lesions especificades d'extremitat inf erior, nivell no 
especificat  

T13.9 Lesió no especificada d'extremitat inferior, nivell no 
especificat  
lesió de cama NE 
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  T14    Lesió de regió corporal no especificada 
Exclou: lesions que afecten regions corporals múltiples (T00-

T07) 

T14.0 Lesió superficial de regió corporal no especi ficada  
abrasió 
butllofa (no tèrmica) 
contusió 
equimosi 
hematoma 
lesió causada per cos estrany superficial (estella) 

sense ferida oberta greu 
lesió superficial 
picada d'insecte (no verinós) 

NE   

 
Exclou: lesions superficials múltiples NE (T00.9) 

T14.1 Ferida oberta de regió corporal no especifica da 
ferida incisa 
ferida oberta 
ferida punxant amb cos estrany (penetrant) 
laceració 
mossegada d’animal 

NE   

 
Exclou: amputació traumàtica NE (T14.7) 

amputacions traumàtiques múltiples NE (T05.9) 
ferides obertes múltiples NE (T01.9) 

T14.2 Fractura de regió corporal no especificada  
Empreu les següents subdivisions de forma opcional en una 
posició de caràcter suplementari sempre que no sigui possible o 
convenient utilitzar la codificació múltiple per a identificar una 
fractura o ferida oberta; classifiqueu com a tancada una fractura 
que no s'indica si és oberta o tancada. 

0 tancada 
1 oberta 

fractura: 
• amb luxació NE 
• desplaçada NE 
• oberta NE 
• tancada NE 
• NE 

Exclou: fractures múltiples NE (T02.9) 
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T14.3 Luxació, esquinç i distensió de regió corpora l no 
especificada  
avulsió 
distensió 
esquinç 
esquinçament traumàtic 
hemartrosi traumàtica 
laceració 
ruptura traumàtica 
subluxació traumàtica 

de 
articulació 

(càpsula) 
lligament 

NE 

 
Exclou: luxacions, esquinços i distensions múltiples NE 

(T03.9) 

T14.4 Lesió de nervi -s de regió corporal no especi ficada  
divisió traumàtica de nervi 
hematomièlia traumàtica 
lesió de nervi 
paràlisi traumàtica (transitòria) 

NE   

 
Exclou: lesions múltiples de nervis NE (T06.2) 

T14.5 Lesió de vas -os sanguini -s de regió corpora l no 
especificada  
aneurisma o fístula traumàtics 

(arteriovenosos) 
avulsió 
ferida incisa 
hematoma arterial traumàtic 
laceració 
ruptura traumàtica 
traumatisme 

de vas -os  
sanguini -s NE   

 
Exclou: lesions múltiples de vasos sanguinis NE (T06.3) 

T14.6 Lesió de músculs i tendons de regió corporal no 
especificada  
avulsió 
ferida incisa 
laceració 
lesió 
ruptura traumàtica 

de múscul -s NE i tendó -ons NE   

 
Exclou: lesions múltiples de tendons i músculs NE (T06.4) 
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T14.7 Lesió per esclafament i amputació traumàtica de regió 
corporal no especificada  
amputació traumàtica NE 
lesió per esclafament NE 

Exclou: amputacions traumàtiques múltiples NE (T05.9) 
lesions per esclafament múltiples NE (T04.9) 

T14.8 Altres lesions de regió corporal no especific ada 
T14.9 Lesió no especificada  

Exclou: lesions múltiples NE (T07) 

Efectes de cos estrany que penetra per un orifici 
natural 
(T15-T19) 

Exclou: cos estrany: 
• deixat accidentalment en ferida operatòria (T81.5) 
• en ferida punxant –v. ferida oberta segons regió corporal 
• residual en els teixits tous (M79.5) 
estella, sense ferida oberta greu –v. lesió superficial segons regió 

corporal 

  T15    Cos estrany a la superfície ocular 
Exclou: cos estrany en ferida penetrant de: 

• òrbita i globus ocular (S05.4-S05.5) 
• retingut (antic) (H05.5, H44.6-H44.7) 

cos estrany retingut a la parpella (H02.8) 

T15.0 Cos estrany a la còrnea  
T15.1 Cos estrany al sac conjuntival  
T15.8 Cos estrany a altres parts i a múltiples part s de la superficie 

ocular  
cos estrany a punt lacrimal 

T15.9 Cos estrany a la superfície ocular, part no e specificada  

  T16    Cos estrany a l’orella 
conducte auditiu 
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  T17    Cos estrany al tracte respiratori 
Inclou: asfíxia per cos estrany 

ennuegada amb: 
• aliment (regurgitat) 
• flegma 
inhalació de líquid o vòmit NE 

T17.0 Cos estrany al si nasal  
T17.1 Cos estrany al nariu  

nas NE 

T17.2 Cos estrany a la faringe  
gola NE 
rinofaringe 

T17.3 Cos estrany a la laringe  
T17.4 Cos estrany a la tràquea  
T17.5 Cos estrany al bronqui  
T17.8 Cos estrany a altres parts i a múltiples part s del tracte 

respiratori  
bronquíols 
pulmó 

T17.9 Cos estrany al tracte respiratori, part no es pecificada  

  T18    Cos estrany al tub digestiu 
Exclou: cos estrany a la faringe (T17.2) 

T18.0 Cos estrany a la boca  
T18.1 Cos estrany a l'esòfag  
T18.2 Cos estrany a l'estómac  
T18.3 Cos estrany a l'intestí prim  
T18.4 Cos estrany al còlon  
T18.5 Cos estrany a l'anus i el recte  

rectosigmoide (unió) 

T18.8 Cos estrany a altres parts i a múltiples part s del tub digestiu  
T18.9 Cos estrany al tub digestiu, part no especifi cada  

aparell digestiu NE 
deglució de cos estrany NE 
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  T19    Cos estrany al tracte genitourinari 
Exclou: dispositiu contraceptiu (intrauterí) (vaginal): 

• complicació mecànica de (T83.3) 
• presència de (Z97.5) 

T19.0 Cos estrany a l'uretra  
T19.1 Cos estrany a la bufeta urinària  
T19.2 Cos estrany a la vulva i la vagina  
T19.3 Cos estrany a l'úter [qualsevol part]  
T19.8 Cos estrany a altres parts i múltiples parts del tracte 

genitourinari  
T19.9 Cos estrany al tracte genitourinari, part no especificada 

Cremades i corrosions 
(T20-T32) 

Inclou: cremades (tèrmiques) per: 
• aire calent i gasos calents 
• aparells de calefacció elèctrica 
• electricitat 
• flama 
• fricció 
• llamp 
• objectes calents 
• radiació 
cremades químiques [corrosions] (externes) (internes) 
escaldades 

Exclou: cremada solar (L55.–) 
eritema [dermatitis] ab igne (L59.0) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació 

(L55-L59) 
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Cremades i corrosions de superfície corporal externa, 
especificades per localització 
(T20-T25) 

Inclou: cremades i corrosions de: 
• primer grau [eritema] 
• segon grau [butllofes] [pèrdua epidèrmica] 
• tercer grau [necrosi profunda de teixit subjacent] [pèrdua del 

gruix total de la pell] 

  T20    Cremada i corrosió de cap i coll 
Inclou: cuir cabellut [qualsevol part] 

llavi 
nas (septe) 
orella [qualsevol part] 
templa (regió) 
ull amb altres parts de cara, cap i coll 

Exclou: cremada i corrosió (de): 
• boca i faringe (T28.–) 
• limitades a ull i annexos oculars (T26.–) 

T20.0 Cremada de grau no especificat de cap i coll  
T20.1 Cremada de primer grau de cap i coll  
T20.2 Cremada de segon grau de cap i coll  
T20.3 Cremada de tercer grau de cap i coll  
T20.4 Corrosió de grau no especificat de cap i coll  
T20.5 Corrosió de primer grau de cap i coll  
T20.6 Corrosió de segon grau de cap i coll  
T20.7 Corrosió de tercer grau de cap i coll  
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  T21    Cremada i corrosió de tronc 
Inclou: anus 

engonal 
escrot 
esquena [qualsevol part] 
flanc 
llavis vulvars (majors) (menors) 
mama 
natja 
paret abdominal 
paret toràcica 
penis 
perineu 
regió interescapular 
testicle 
vulva 

Exclou: cremada i corrosió de: 
• aixella (T22.–) 
• regió escapular (T22.–) 

T21.0 Cremada de grau no especificat de tronc  
T21.1 Cremada de primer grau de tronc  
T21.2 Cremada de segon grau de tronc  
T21.3 Cremada de tercer grau de tronc  
T21.4 Corrosió de grau no especificat de tronc  
T21.5 Corrosió de primer grau de tronc  
T21.6 Corrosió de segon grau de tronc  
T21.7 Corrosió de tercer grau de tronc  

  T22    Cremada i corrosió d'espatlla i extremitat superi or, 
excepte canell i mà 
Inclou: aixella 

braç [qualsevol part, excepte canell i mà únicament] 
regió escapular 

Exclou: cremada i corrosió de: 
• canell i mà únicament (T23.–) 
• regió interescapular (T21.–) 

T22.0 Cremada de grau no especificat d'espatlla i e xtremitat 
superior, excepte canell i mà  
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T22.1 Cremada de primer grau d'espatlla i extremita t superior, 
excepte canell i mà  

T22.2 Cremada de segon grau d'espatlla i extremitat  superior, 
excepte canell i mà  

T22.3 Cremada de tercer grau d'espatlla i extremita t superior, 
excepte canell i mà  

T22.4 Corrosió de grau no especificat d'espatlla i extremitat 
superior, excepte canell i mà  

T22.5 Corrosió de primer grau d'espatlla i extremit at superior, 
excepte canell i mà  

T22.6 Corrosió de segon grau d'espatlla i extremita t superior, 
excepte canell i mà  

T22.7 Corrosió de tercer grau d'espatlla i extremit at superior, 
excepte canell i mà  

  T23    Cremada i corrosió de canell i mà 
Inclou: dit de la mà (ungla) 

palmell 
polze (ungla) 

T23.0 Cremada de grau no especificat de canell i mà  
T23.1 Cremada de primer grau de canell i mà  
T23.2 Cremada de segon grau de canell i mà  
T23.3 Cremada de tercer grau de canell i mà  
T23.4 Corrosió de grau no especificat de canell i m à 
T23.5 Corrosió de primer grau de canell i mà  
T23.6 Corrosió de segon grau de canell i mà  
T23.7 Corrosió de tercer grau de canell i mà  

  T24    Cremada i corrosió de maluc i extremitat inferior , 
excepte turmell i peu 
Inclou: cama [qualsevol part, excepte turmell i peu únicament] 

Exclou: cremada i corrosió de turmell i peu únicament (T25.–) 

T24.0 Cremada de grau no especificat de maluc i ext remitat 
inferior, excepte turmell i peu  

T24.1 Cremada de primer grau de maluc i extremitat inferior, 
excepte turmell i peu  
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T24.2 Cremada de segon grau de maluc i extremitat i nferior, 
excepte turmell i peu  

T24.3 Cremada de tercer grau de maluc i extremitat inferior, 
excepte turmell i peu  

T24.4 Corrosió de grau no especificat de maluc i ex tremitat inferior, 
excepte turmell i peu  

T24.5 Corrosió de primer grau de maluc i extremitat  inferior, 
excepte turmell i peu  

T24.6 Corrosió de segon grau de maluc i extremitat inferior, 
excepte turmell i peu  

T24.7 Corrosió de tercer grau de maluc i extremitat  inferior, 
excepte turmell i peu  

  T25    Cremada i corrosió de turmell i peu 
Inclou: dit -s del peu 

T25.0 Cremada de grau no especificat de turmell i p eu 
T25.1 Cremada de primer grau de turmell i peu  
T25.2 Cremada de segon grau de turmell i peu  
T25.3 Cremada de tercer grau de turmell i peu  
T25.4 Corrosió de grau no especificat de turmell i peu  
T25.5 Corrosió de primer grau de turmell i peu  
T25.6 Corrosió de segon grau de turmell i peu  
T25.7 Corrosió de tercer grau de turmell i peu  

Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans 
interns 
(T26-T28) 

  T26    Cremada i corrosió limitades a ull i annexos ocul ars 
T26.0 Cremada de parpella i àrea periocular  
T26.1 Cremada de còrnia i sac conjuntival  
T26.2 Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular  
T26.3 Cremada d'altres parts de l'ull i els annexos  oculars  
T26.4 Cremada d'ull i annexos oculars, part no espe cificada  
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T26.5 Corrosió de parpella i àrea periocular  
T26.6 Corrosió de còrnia i sac conjuntival  
T26.7 Corrosió que produeix ruptura i destrucció de  globus ocular  
T26.8 Corrosió d'altres parts de l'ull i els annexo s oculars  
T26.9 Corrosió d'ull i annexos oculars, part no esp ecificada  

  T27    Cremada i corrosió del tracte respiratori 
T27.0 Cremada de laringe i tràquea  
T27.1 Cremada que afecta laringe i tràquea amb pulm ó 

Exclou: síndrome de lesió per explosió (T70.8) 

T27.2 Cremada d'altres parts del tracte respiratori  
cavitat toràcica 

T27.3 Cremada del tracte respiratori, part no espec ificada  
T27.4 Corrosió de laringe i tràquea  
T27.5 Corrosió que afecta laringe i tràquea amb pul mó  
T27.6 Corrosió d'altres parts del tracte respirator i 
T27.7 Corrosió del tracte respiratori, part no espe cificada  

  T28    Cremada i corrosió d'altres òrgans interns 
T28.0 Cremada de boca i faringe  
T28.1 Cremada d'esòfag  
T28.2 Cremada d'altres parts del tub digestiu  
T28.3 Cremada d’òrgans genitourinaris interns  
T28.4 Cremada d'altres òrgans interns i cremada d’ò rgans interns 

no especificats  
T28.5 Corrosió de boca i faringe  
T28.6 Corrosió d'esòfag  
T28.7 Corrosió d'altres parts del tub digestiu  
T28.8 Corrosió d'òrgans genitourinaris interns  
T28.9 Corrosió d'altres òrgans interns i corrosió d ’òrgans interns 

no especificats  
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Cremades i corrosions de regions corporals múltiples, i 
cremades i corrosions de regions corporals no 
especificades 
(T29-T32) 

  T29    Cremades i corrosions de regions corporals múltip les 
Inclou: cremades i corrosions classificables en més d'una de 

les categories T20-T28 

T29.0 Cremades de regions múltiples, grau no especi ficat  
cremades múltiples NE 

T29.1 Cremades de regions múltiples, sense menció d e cremades 
de més de primer grau  

T29.2 Cremades de regions múltiples, sense menció d e cremades 
de més de segon grau  

T29.3 Cremades de regions múltiples, almenys menció  d'una 
cremada de tercer grau  

T29.4 Corrosions de regions múltiples, grau no espe cificat  
corrosions múltiples NE 

T29.5 Corrosions de regions múltiples, sense menció  de 
corrosions de més de primer grau  

T29.6 Corrosions de regions múltiples, sense menció  de 
corrosions de més de segon grau  

T29.7 Corrosions de regions múltiples, almenys menc ió d'una 
corrosió de tercer grau  

  T30    Cremada i corrosió, regió corporal no especificad a 
Exclou: cremada i corrosió amb indicació de l'extensió de la 

superfície corporal afectada (T31-T32) 

T30.0 Cremada de regió corporal no especificada, gr au no 
especificat  
cremada NE 

T30.1 Cremada de primer grau, regió corporal no esp ecificada  
cremada de primer grau NE 

T30.2 Cremada de segon grau, regió corporal no espe cificada  
cremada de segon grau NE 

T30.3 Cremada de tercer grau, regió corporal no esp ecificada  
cremada de tercer grau NE 
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T30.4 Corrosió de regió corporal no especificada, g rau no 
especificat  
corrosió NE 

T30.5 Corrosió de primer grau, regió corporal no es pecificada  
corrosió de primer grau NE 

T30.6 Corrosió de segon grau, regió corporal no esp ecificada  
corrosió de segon grau NE 

T30.7 Corrosió de tercer grau, regió corporal no es pecificada  
corrosió de tercer grau NE 

  T31    Cremades classificades segons l’extensió de la 
superfície corporal afectada 
Nota: Empreu aquesta categoria com a codi primari només 

quan la localització de la cremada no estigui 
especificada. Si voleu, podeu emprar-la com a codi 
suplementari en les categories T20-T29 si se 
n'especifica la localització. 

T31.0 Cremades que afecten menys del 10     % de la superfície 
corporal  

T31.1 Cremades que afecten 10-19     % de la superfície corporal  
T31.2 Cremades que afecten 20-29     % de la superfície corporal  
T31.3 Cremades que afecten 30-39     % de la superfície corporal  
T31.4 Cremades que afecten 40-49     % de la superfície corporal  
T31.5 Cremades que afecten 50-59     % de la superfície corporal  
T31.6 Cremades que afecten 60-69     % de la superfície corporal  
T31.7 Cremades que afecten 70-79     % de la superfície corporal  
T31.8 Cremades que afecten 80-89     % de la superfície corporal  
T31.9 Cremades que afecten el 90     % o més de la superfície corporal  
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  T32    Corrosions classificades segons l’extensió de la 
superfície corporal afectada 
Nota: Empreu aquesta categoria com a codi primari només 

quan la localització de la corrosió no estigui 
especificada. Si voleu, podeu emprar-la com a codi 
suplementari en les categories T20-T29 si se 
n'especifica la localització. 

T32.0 Corrosions que afecten menys del 10     % de la superfície 
corporal  

T32.1 Corrosions que afecten 10-19     % de la superfície corporal  
T32.2 Corrosions que afecten 20-29     % de la superfície corporal  
T32.3 Corrosions que afecten 30-39     % de la superfície corporal  
T32.4 Corrosions que afecten 40-49     % de la superfície corporal  
T32.5 Corrosions que afecten 50-59     % de la superfície corporal  
T32.6 Corrosions que afecten 60-69     % de la superfície corporal  
T32.7 Corrosions que afecten 70-79     % de la superfície corporal  
T32.8 Corrosions que afecten 80-89     % de la superfície corporal  
T32.9 Corrosions que afecten el 90     % o més de la superfície 

corporal  

Congelació 
(T33-T35) 

Exclou: hipotèrmia i altres efectes de temperatura baixa (T68-T69) 

  T33    Congelació superficial 
Inclou: congelació amb pèrdua de gruix parcial de la pell 

Exclou: congelació superficial que afecta regions corporals 
múltiples (T35.0) 

T33.0 Congelació superficial de cap  
T33.1 Congelació superficial de coll  
T33.2 Congelació superficial de tòrax  
T33.3 Congelació superficial de paret abdominal, pa rt inferior de 

l'esquena i pelvis  
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T33.4 Congelació superficial de braç  
Exclou: congelació superficial de canell i mà únicament 

(T33.5) 

T33.5 Congelació superficial de canell i mà  
T33.6 Congelació superficial de maluc i cuixa  
T33.7 Congelació superficial de genoll i cama  

Exclou: congelació superficial de turmell i peu únicament 
(T33.8) 

T33.8 Congelació superficial de turmell i peu  
T33.9 Congelació superficial d'altres localitzacion s i congelació 

superficial de localitzacions no especificades  
congelació superficial (de): 
• cama NE 
• tronc NE 
• NE 

  T34    Congelació amb necrosi dels teixits 
Exclou: congelació amb necrosi dels teixits que afecta regions 

corporals múltiples (T35.1) 

T34.0 Congelació amb necrosi dels teixits del cap  
T34.1 Congelació amb necrosi dels teixits del coll  
T34.2 Congelació amb necrosi dels teixits del tòrax  
T34.3 Congelació amb necrosi dels teixits de la par et abdominal, la 

part inferior de l'esquena i la pelvis  
T34.4 Congelació amb necrosi dels teixits del braç  

Exclou: congelació amb necrosi dels teixits del canell i la mà 
únicament (T34.5) 

T34.5 Congelació amb necrosi dels teixits del canel l i la mà  
T34.6 Congelació amb necrosi dels teixits del maluc  i la cuixa  
T34.7 Congelació amb necrosi dels teixits del genol l i la cama  

Exclou: congelació amb necrosi dels teixits del turmell i el peu 
únicament (T34.8) 

T34.8 Congelació amb necrosi dels teixits del turme ll i el peu  
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T34.9 Congelació amb necrosi dels teixits d'altres localitzacions i 
congelació amb necrosi dels teixits de localitzacio ns no 
especificades  
congelació amb necrosi dels teixits (de): 
• cama NE 
• tronc NE 
• NE 

  T35    Congelació que afecta regions corporals múltiples  i 
congelació no especificada 

T35.0 Congelació superficial que afecta regions cor porals múltiples  
congelació superficial múltiple NE 

T35.1 Congelació amb necrosi dels teixits que afect a regions 
corporals múltiples  
congelació múltiple amb necrosi dels teixits NE 

T35.2 Congelació no especificada de cap i coll  
T35.3 Congelació no especificada de tòrax, abdomen,  part inferior 

de l'esquena i pelvis  
congelació del tronc NE 

T35.4 Congelació no especificada d’extremitat super ior  
T35.5 Congelació no especificada d’extremitat infer ior  
T35.6 Congelació no especificada que afecta regions  corporals 

múltiples  
congelació múltiple NE 

T35.7 Congelació no especificada de localització no  especificada  
congelació NE 
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Intoxicació per drogues, fàrmacs i productes biològics 
(T36-T50) 

Inclou: sobredosi d’aquestes substàncies 
substància equivocada administrada o presa per error 

Exclou: abús de substàncies que no produeixen dependència (F55) 
intoxicació i reacció a drogues que afecten el fetus i el nadó (P00-

P96) 
intoxicació patològica per drogues (F10-F19) 
reaccions adverses [«hipersensibilitat», «reacció», etc.] a 

substància correcta administrada adequadament; classifiqueu 
aquests casos d'acord amb la natura de la reacció adversa, com 
ara: 

• dermatitis: 
• contacte (L23-L25) 
• provocada per substàncies ingerides (L27.–) 

• gastritis per àcid acetilsalicílic (K29.–) 
• nefropatia (N14.0-N14.2) 
• reacció adversa a fàrmac no especificada (T88.7) 
• trastorns sanguinis (D50-D76) 
trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de 

substàncies psicoactives (F10-F19) 

  T36    Intoxicació per antibiòtics sistèmics 
Exclou: antibiòtics: 

• antineoplàstics (T45.1) 
• aplicació local NCAL (T49.0) 
• aplicació tòpica a: 

• orella, nas i gola (T49.6) 
• ull (T49.5) 

T36.0 Penicil·lines  
T36.1 Cefalosporines i altres antibiòtics β-lactàmics  
T36.2 Grup del cloramfenicol  
T36.3 Macròlids  
T36.4 Tetraciclines  
T36.5 Aminoglicòsids  

estreptomicina 

T36.6 Rifamicines  
T36.7 Antibiòtics antifúngics utilitzats sistèmicam ent  
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T36.8 Altres antibiòtics sistèmics  
T36.9 Antibiòtic sistèmic no especificat  

  T37    Intoxicació per altres antiparasitaris i antiinfe cciosos 
sistèmics 
Exclou: antiinfecciosos: 

• aplicació local NCAL (T49.0) 
• aplicació tòpica (a): 

• orella, nas i gola (T49.6) 
• ull (T49.5) 

T37.0 Sulfonamides  
T37.1 Antimicobacterians  

Exclou: estreptomicina (T36.5) 
rifamicines (T36.6) 

T37.2 Antipalúdics i fàrmacs que actuen sobre altre s protozous de 
la sang  
Exclou: derivats de la hidroxiquinolina (T37.8) 

T37.3 Altres antiprotozoaris  
T37.4 Antihelmíntics  
T37.5 Antivírics  

Exclou: amantadina (T42.8) 
citarabina (T45.1) 

T37.8 Altres antiparasitaris i antiinfecciosos sist èmics especificats  
derivats de la hidroxiquinolina 

Exclou: antipalúdics (T37.2) 
T37.9 Antiparasitari i antiinfecciós sistèmics no e specificats  

  T38    Intoxicació per hormones i els seus antagonistes i 
substituts sintètics no classificats a cap altre ll oc 
Exclou: hormones oxitòciques (T48.0) 

hormones paratiroïdals i derivats (T50.9) 
mineralocorticoides i antagonistes dels 

mineralocorticoides (T50.0) 

T38.0 Glucocorticoides i anàlegs sintètics  
Exclou: glucocorticoides d'aplicació tòpica (T49.–) 

T38.1 Hormones tiroïdals i substituts  
T38.2 Fàrmacs antitiroïdals  
T38.3 Insulina i fàrmacs hipoglucèmics orals [antid iabètics]  
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T38.4 Contraceptius orals  
preparats amb un ingredient o més d'un 

T38.5 Altres estrògens i progestàgens  
mescles i substituts 

T38.6 Antigonadotròpics, antiestrògens i antiandròg ens no 
classificats a cap altre lloc  
tamoxifèn 

T38.7 Andrògens i congenères anabòlics  
T38.8 Altres hormones i substituts sintètics, i hor mones i 

substituts sintètics no especificats  
hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques] 

T38.9 Altres antagonistes hormonals i antagonistes hormonals no 
especificats  

  T39    Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antire umàtics 
no opioides 

T39.0 Salicilats  
T39.1 Derivats del 4-aminofenol  
T39.2 Derivats de la pirazolona  
T39.3 Altres antiinflamatoris no esteroïdals [AINE]  
T39.4 Antireumàtics no classificats a cap altre llo c 

Exclou: glucocorticoides (T38.0) 
salicilats (T39.0) 

T39.8 Altres analgèsics i antipirètics no opioides no classificats a 
cap altre lloc  

T39.9 Analgèsic, antipirètic i antireumàtic no opio ides no 
especificats  

  T40    Intoxicació per narcòtics i psicodislèptics 
[al·lucinògens] 
Exclou: trastorns mentals i trastorns del comportament per 

consum de substàncies psicoactives (F10-F19) 

T40.0 Opi  
T40.1 Heroïna  
T40.2 Altres opioides  

codeïna 
morfina 
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T40.3 Metadona  
T40.4 Altres narcòtics sintètics  

petidina 

T40.5 Cocaïna  
T40.6 Altres narcòtics i narcòtics no especificats  
T40.7 Cànnabis (derivats)  
T40.8 Lisergida [LSD]  
T40.9 Altres psicodislèptics [al·lucinògens] i psic odislèptics 

[al·lucinògens] no especificats  
mescalina 
psilocibina 
psilocina 

  T41    Intoxicació per anestèsics i gasos terapèutics 
Exclou: benzodiazepines (T42.4) 

cocaïna (T40.5) 
opioides (T40.0-T40.2) 

T41.0 Anestèsics inhalats  
Exclou: oxigen (T41.5) 

T41.1 Anestèsics intravenosos  
tiobarbitúrics 

T41.2 Altres anestèsics generals i anestèsics gener als no 
especificats  

T41.3 Anestèsics locals  
T41.4 Anestèsic no especificat  
T41.5 Gasos terapèutics  

diòxid de carboni 
oxigen 

  T42    Intoxicació per antiepilèptics, hipnosedants i 
antiparkinsonians 
Exclou: trastorns mentals i trastorns del comportament per 

consum de substàncies psicoactives (F10-F19) 

T42.0 Derivats de la hidantoïna  
T42.1 Iminoestilbè  

carbamazepina 

T42.2 Succinimides i oxazolidinadiones  
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T42.3 Barbitúrics  
Exclou: tiobarbitúrics (T41.1) 

T42.4 Benzodiazepines  
T42.5 Antiepilèptics mixtos no classificats a cap a ltre lloc  
T42.6 Altres antiepilèptics i hipnosedants  

àcid valproic 
metaqualona 

Exclou: carbamazepina (T42.1) 

T42.7 Antiepilèptics i hipnosedants no especificats 
fàrmac somnífer 
pastilla somnífera 
preparat somnífer 

NE   
 
T42.8 Fàrmacs antiparkinsonians i altres relaxants musculars 

d'acció central 
amantadina 

  T43    Intoxicació per psicòtrops no classificats a cap altre 
lloc 
Exclou: anorexígens (T50.5) 

barbitúrics (T42.3) 
benzodiazepines (T42.4) 
metaqualona (T42.6) 
psicodislèptics [al·lucinògens] (T40.7-T40.9) 
trastorns mentals i trastorns del comportament per 

consum de substàncies psicoactives (F10-F19) 

T43.0 Antidepressius tricíclics i tetracíclics  
T43.1 Antidepressius inhibidors de la monoamina-oxi dasa  
T43.2 Altres antidepressius i antidepressius no esp ecificats  
T43.3 Antipsicòtics i neurolèptics derivats de la f enotiazina  
T43.4 Butirofenona i neurolèptics derivats del tiox antè  
T43.5 Altres antipsicòtics i neurolèptics, i antips icòtics i 

neurolèptics no especificats  
Exclou: rauvòlfia (T46.5) 

T43.6 Psicoestimulants amb abús potencial  
Exclou: cocaïna (T40.5) 

T43.8 Altres psicòtrops no classificats a cap altre  lloc  
T43.9 Psicòtrop no especificat  
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  T44    Intoxicació per fàrmacs que actuen principalment sobre 
el sistema nerviós autònom 

T44.0 Agents contra l’anticolinesterasa  
T44.1 Altres parasimpaticomimètics [colinèrgics]  
T44.2 Medicaments blocadors ganglionars no classifi cats a cap 

altre lloc  
T44.3 Altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i  antimuscarínics] i 

espasmolítics no classificats a cap altre lloc  
papaverina 

T44.4 Agonistes, sobretot adrenèrgics α, no classificats a cap altre 
lloc  
metaraminol 

T44.5 Agonistes, sobretot adrenèrgics β, no classificats a cap altre 
lloc  
Exclou: agonistes dels receptors adrenèrgics β utilitzats en el 

tractament de l'asma (T48.6) 
T44.6 Antagonistes dels receptors adrenèrgics α no classificats a 

cap altre lloc  
Exclou: alcaloides del sègol banyut (T48.0) 

T44.7 Antagonistes dels receptors adrenèrgics β no classificats a 
cap altre lloc  

T44.8 Agents d'acció central i antiadrenèrgics no c lassificats a cap 
altre lloc 
Exclou: clonidina (T46.5) 

guanetidina (T46.5) 

T44.9 Altres fàrmacs que actuen principalment sobre  el sistema 
nerviós autònom i fàrmacs no especificats que actue n 
principalment sobre el sistema nerviós autònom  
fàrmac estimulant d'ambdós receptors adrenèrgics, α i β 

  T45    Intoxicació per agents d'acció principalment sist èmica i 
hematològica no classificats a cap altre lloc 

T45.0 Antial·lèrgics i antiemètics  
Exclou: neurolèptics fenotiazínics (T43.3) 

T45.1 Antineoplàstics i immunosupressors  
antibiòtics antineoplàstics 
citarabina 

Excludes: tamoxifèn (T38.6) 
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T45.2 Vitamines no classificades a cap altre lloc  
Exclou: àcid nicotínic (derivats) (T46.7) 

vitamina K (T45.7) 

T45.3 Enzims no classificats a cap altre lloc  
T45.4 Ferro i compostos del ferro  
T45.5 Anticoagulants  
T45.6 Fàrmacs que afecten la fibrinòlisi  
T45.7 Antagonistes dels anticoagulants, la vitamina  K i altres 

coagulants  
T45.8 Altres agents d'acció principalment sistèmica  i hematològica  

preparats hepàtics i altres antianèmics 
sang natural i hemoderivats 
substitutiu del plasma 

Exclou: ferro (T45.4) 
immunoglobulina (T50.9) 

T45.9 Agent d'acció principalment sistèmica i hemat ològica no 
especificat  

  T46    Intoxicació per agents que actuen principalment s obre 
l’aparell cardiovascular 
Exclou: metaraminol (T44.4) 

T46.0 Glicòsids cardiotònics i fàrmacs d’acció simi lar  
T46.1 Blocadors dels canals del calci  
T46.2 Altres antiarítmics no classificats a cap alt re lloc  

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (T44.7) 

T46.3 Vasodilatadors coronaris no classificats a ca p altre lloc  
dipiridamol 

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (T44.7) 
blocadors dels canals del calci (T46.1) 

T46.4 Inhibidors de l'enzim conversiu de l'angioten sina  
T46.5 Altres antihipertensius no classificats a cap  altre lloc  

clonidina 
guanetidina 
rauvòlfia 

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (T44.7) 
blocadors dels canals del calci (T46.1) 
diürètics (T50.0-T50.2) 
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T46.6 Antilipèmics i antiarterioscleròtics  
T46.7 Vasodilatadors perifèrics  

àcid nicotínic (derivats) 

Exclou: papaverina (T44.3) 

T46.8 Antivaricosos, inclosos els esclerosants  
T46.9 Altres agents que actuen principalment sobre l’aparell 

cardiovascular i agents no especificats que actuen 
principalment sobre l’aparell cardiovascular  

  T47    Intoxicació per agents que actuen principalment s obre 
l’aparell gastrointestinal 

T47.0 Antagonistes dels receptors histaminèrgics H 2 

T47.1 Altres antiàcids i antisecretors gàstrics  
T47.2 Laxants estimulants  
T47.3 Laxants salins i osmòtics  
T47.4 Altres laxants  

fàrmacs per a tractar l'atonia intestinal 

T47.5 Digestius  
T47.6 Antidiarreics  

Exclou: antibiòtics sistèmics i altres antiinfecciosos (T36-T37) 

T47.7 Emètics  
T47.8 Altres agents que actuen principalment sobre l’aparell 

gastrointestinal  
T47.9 Agent no especificat que actua principalment sobre l’aparell 

gastrointestinal  

  T48    Intoxicació per agents que actuen principalment s obre 
la musculatura llisa i esquelètica i sobre l’aparel l 
respiratori 

T48.0 Oxitòcics  
Exclou: estrògens, progestàgens i antagonistes (T38.4-T38.6) 

T48.1 Relaxants de la musculatura esquelètica [bloc adors 
neuromusculars]  

T48.2 Altres agents que actuen principalment sobre els músculs i 
agents no especificats que actuen principalment sob re els 
músculs  

T48.3 Antitussígens  
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T48.4 Expectorants  
T48.5 Fàrmacs contra el refredat comú  
T48.6 Antiasmàtics no classificats a cap altre lloc  

agonistes dels receptors adrenèrgics β utilitzats en el tractament de 
l'asma 

salbutamol 

Exclou: agonistes dels receptors adrenèrgics β no utilitzats en 
el tractament de l'asma (T44.5) 

hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques] 
(T38.8) 

T48.7 Altres agents que actuen principalment sobre l'aparell 
respiratori i agents no especificats que actuen pri ncipalment 
sobre l'aparell respiratori  

  T49    Intoxicació per agents tòpics que actuen principa lment 
sobre la pell i les mucoses, i intoxicació per fàrm acs 
oftalmològics, otorinolaringològics i dentals 
Inclou: glucocorticoides d'aplicació tòpica 

T49.0 Antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamator is locals no 
classificats a cap altre lloc  

T49.1 Antipruents  
T49.2 Astringents i detergents locals  
T49.3 Emol·lients, demulcents i protectors  
T49.4 Queratolítics, queratoplàstics i altres fàrma cs i preparats per 

al tractament dels cabells  
T49.5 Fàrmacs i preparats oftalmològics  

antiinfecciosos oculars 

T49.6 Fàrmacs i preparats otorinolaringològics  
antiinfecciosos otorinolaringològics 

T49.7 Fàrmacs dentals d’aplicació tòpica  
T49.8 Altres agents tòpics  

espermicides 

T49.9 Agent tòpic no especificat  
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  T50    Intoxicació per diürètics i altres fàrmacs, medic aments i 
productes biològics, i intoxicació per fàrmacs, 
medicaments i productes biològics no especificats 

T50.0 Mineralocorticoides i antagonistes dels miner alocorticoides  
T50.1 Diürètics de nansa [de sostre alt]  
T50.2 Inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotia diazides i altres 

diürètics  
acetazolamida 

T50.3 Agents de l’equilibri hidroelectrolític i cal òric  
sals de rehidratació oral 

T50.4 Fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric  
T50.5 Anorexígens  
T50.6 Antídots i quelants no classificats a cap alt re lloc  

dissuasius de la ingestió d'alcohol 

T50.7 Analèptics i antagonistes dels receptors opia cis  
T50.8 Agents diagnòstics  
T50.9 Altres fàrmacs, medicaments i productes biolò gics, i 

fàrmacs, medicaments i productes biològics no espec ificats  
acidificants 
alcalinitzants 
hormones paratiroïdals i derivats 
immunoglobulina 
immunològics 
lipòtrops 

Efectes tòxics de substàncies principalment no 
medicinals en relació amb la seva procedència 
(T51-T65) 

Exclou: afeccions respiratòries provocades per agents externs (J60-J70) 
corrosions (T20-T32) 
efectes tòxics localitzats classificats en un altre lloc (A00-R99) 
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  T51    Efecte tòxic de l’alcohol 
T51.0 Etanol  

alcohol etílic 

Exclou: embriaguesa (F10.0) 
intoxicació alcohòlica aguda o efectes de «ressaca» 

(F10.0) 
intoxicació alcohòlica patològica (F10.0) 

T51.1 Metanol  
alcohol metílic 

T51.2 2-propanol  
alcohol isopropílic 

T51.3 Oli de fusel  
alcohol: 
• amílic 
• butílic [1-butanol] 
• propílic [1-propanol] 

T51.8 Altres alcohols  
T51.9 Alcohol no especificat  

  T52    Efecte tòxic de dissolvents orgànics 
Exclou: derivats halogenats d'hidrocarburs alifàtics i aromàtics 

(T53.–) 

T52.0 Derivats del petroli  
alcohol de petroli 
èter de petroli 
gasolina [petroli] 
nafta de petroli 
parafina 
querosè 

T52.1 Benzè  
Exclou: homòlegs del benzè (T52.2) 

nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs 
(T65.3) 

T52.2 Homòlegs del benzè  
toluè [metilbenzè] 
xilè [dimetilbenzè] 

T52.3 Glicols  
T52.4 Cetones  
T52.8 Altres dissolvents orgànics  
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T52.9 Dissolvent orgànic no especificat  

  T53    Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidroc arburs 
alifàtics i aromàtics 

T53.0 Tetraclorur de carboni  
tetraclormetà 

T53.1 Cloroform  
triclormetà 

T53.2 Tricloroetilè  
tricloroetà 

T53.3 Tetracloroetilè  
percloretilè 
tetracloroetà 

T53.4 Clorur de metilè  
diclorometà 

T53.5 Clorofluorocarbonis  
T53.6 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics  
T53.7 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics  
T53.9 Derivat halogenat no especificat d'hidrocarbu rs alifàtics i 

aromàtics  

  T54    Efecte tòxic de substàncies corrosives 
T54.0 Fenol i homòlegs del fenol  
T54.1 Altres compostos orgànics corrosius  
T54.2 Àcids corrosius i substàncies àcides similars  

àcid: 
• clorhídric 
• sulfúric 

T54.3 Àlcalis corrosius i substàncies corrosives se mblants a 
l'àlcali  
hidròxid potàssic 
hidròxid sòdic 

T54.9 Substància corrosiva no especificada  

  T55    Efecte tòxic de sabons i detergents 
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  T56    Efecte tòxic de metalls 
Inclou: gasos i vapors de metalls 

metalls de qualsevol procedència, excepte de 
substàncies medicinals 

Exclou: arsènic i compostos de l'arsènic (T57.0) 
manganès i compostos del manganès (T57.2) 
tal·li (T60.4) 

T56.0 Plom i compostos del plom  
T56.1 Mercuri i compostos del mercuri  
T56.2 Crom i compostos del crom  
T56.3 Cadmi i compostos del cadmi  
T56.4 Coure i compostos del coure  
T56.5 Zinc i compostos del zinc  
T56.6 Estany i compostos de l’estany  
T56.7 Beril·li i compostos del beril·li  
T56.8 Altres metalls  
T56.9 Metall no especificat  

  T57    Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques 
T57.0 Arsènic i compostos de l’arsènic  
T57.1 Fòsfor i compostos del fòsfor  

Exclou: insecticides organofosforats (T60.0) 

T57.2 Manganès i compostos del manganès  
T57.3 Àcid cianhídric  
T57.8 Altres substàncies inorgàniques especificades  
T57.9 Substància inorgànica no especificada  

  T58    Efecte tòxic del monòxid de carboni 
de qualsevol procedència 

  T59    Efecte tòxic d’altres gasos, emanacions i vapors 
Inclou: propel·lents 

Exclou: clorofluorocarbonis (T53.5) 

T59.0 Òxids nitrosos  
T59.1 Diòxid de sofre  
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T59.2 Formaldehid  
T59.3 Gas lacrimogen  
T59.4 Gas de clor  
T59.5 Gas de fluor i fluorur d'hidrogen  
T59.6 Àcid sulfhídric  
T59.7 Diòxid de carboni  
T59.8 Altres gasos, emanacions i vapors especificat s 
T59.9 Gasos, emanacions i vapors no especificats  

  T60    Efecte tòxic de pesticides 
Inclou: conservants de la fusta 

T60.0 Insecticides organofosforats i carbamats  
T60.1 Insecticides halogenats  

Exclou: hidrocarburs clorats (T53.–) 

T60.2 Altres insecticides  
T60.3 Herbicides i fungicides  
T60.4 Rodenticides  

tal·li 

Exclou: estricnina i sals de l'estricnina (T65.1) 

T60.8 Altres pesticides  
T60.9 Pesticida no especificat  

  T61    Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides per  mitjà 
de consum de peix i marisc 
Exclou: efecte tòxic dels contaminants d’aliments, com ara: 

• àcid cianhídric (T57.3) 
• aflatoxina i altres micotoxines (T64) 
• cianurs (T65.0) 
• mercuri (T56.1) 
reacció al·lèrgica a l’aliment, com ara: 
• dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2) 
• gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–) 
• xoc anafilàctic per reacció adversa a aliment (T78.0) 
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.–) 

T61.0 Intoxicació per ciguatera  
T61.1 Intoxicació per escòmbrids  

síndrome semblant a la histamínica 
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T61.2 Altres intoxicacions per consum de peix i mar isc  
T61.8 Efecte tòxic d’altres tipus de peix i marisc  
T61.9 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat  

  T62    Efecte tòxic d'altres substàncies nocives ingerid es com 
a aliment 
Exclou: efecte tòxic dels contaminants d’aliments, com ara: 

• àcid cianhídric (T57.3) 
• aflatoxina i altres micotoxines (T64) 
• cianurs (T65.0) 
• mercuri (T56.1) 
reacció al·lèrgica a l’aliment, com ara: 
• dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2) 
• gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–) 
• xoc anafilàctic per reacció adversa a aliment (T78.0) 
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.–) 

T62.0 Bolets ingerits  
T62.1 Fruits ingerits  
T62.2 Altra -es (parts de) planta -es ingerida -es  
T62.8 Altres substàncies nocives especificades inge rides com a 

aliment  
T62.9 Substàncies nocives no especificades ingeride s com a 

aliment  

  T63    Efecte tòxic del contacte amb animals verinosos 
T63.0 Verí de serp  

verí de serp marina 

T63.1 Verí d'altres rèptils  
verí de llangardaix 

T63.2 Verí d'escorpí  
T63.3 Verí d'aranya  
T63.4 Verí d'altres artròpodes  

picada d'insecte verinós 

T63.5 Efecte tòxic de contacte amb peix  
Exclou: intoxicació per ingestió de peix (T61.0-T61.2) 
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T63.6 Efecte tòxic de contacte amb altres animals m arins  
anemone de mar 
estrella de mar 
marisc 
medusa 

Exclou: intoxicació per ingestió de marisc (T61.2) 
verí de serp marina (T63.0) 

T63.8 Efecte tòxic de contacte amb altres animals v erinosos  
verí d'amfibi 

T63.9 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós n o especificat  

  T64    Efecte tòxic d'aflatoxina i altres micotoxines 
contaminants d'aliments 

  T65    Efecte tòxic d'altres substàncies i efecte tòxic de 
substàncies no especificades 

T65.0 Cianurs  
Exclou: àcid cianhídric (T57.3) 

T65.1 Estricnina i sals de l’estricnina  
T65.2 Tabac i nicotina  
T65.3 Nitroderivats i aminoderivats del benzè i hom òlegs  

anilina 
nitrobenzè 
trinitrotoluè 

T65.4 Disulfur de carboni  
T65.5 Nitroglicerina i altres èsters i àcids nítric s 

trinitroglicerol 

T65.6 Pintures i colorants no classificats a cap al tre lloc  
T65.8 Efecte tòxic d'altres substàncies especificad es 
T65.9 Efecte tòxic de substància no especificada  

intoxicació NE 
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Altres efectes de causes externes i efectes de causes 
externes no especificats 
(T66-T78) 

  T66    Efectes no especificats de la radiació 
malaltia per radiació 

Exclou: reaccions adverses a la radiació especificades, com 
ara: 

• cremada solar (L55.–) 
• cremades (T20-T31) 
• gastroenteritis i colitis per radiació (K52.0) 
• leucèmia (C91-C95) 
• pneumonitis per radiació (J70.0) 
• trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats 

amb la radiació (L55-L59) 

  T67    Efectes de calor i llum 
Exclou: cremada solar (L55.–) 

cremades (T20-T31) 
eritema [dermatitis] ab igne (L59.0) 
hipertèrmia maligna consecutiva a anestèsia (T88.3) 
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb 

la radiació (L55-L59) 
trastorns de les glàndules sudorípares per la calor 

(L74-L75) 

T67.0 Cop de calor i insolació  
apoplexia per calor 
hipertèrmia per calor 
siriasi 
termoplegia 

T67.1 Síncope de calor  
col·lapse per calor 

T67.2 Rampa per calor  
T67.3 Esgotament anhidròtic per calor  

prostració per depleció d’aigua a causa de calor 

Exclou: esgotament per depleció de sal a causa de calor 
(T67.4) 

T67.4 Esgotament per depleció de sal a causa de cal or  
prostració per depleció de sal (i d’aigua) a causa de calor 
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T67.5 Esgotament per calor no especificat  
prostració per calor NE 

T67.6 Fatiga per calor transitòria  
T67.7 Edema per calor  
T67.8 Altres efectes de calor i llum  
T67.9 Efecte de calor i llum no especificat  

  T68    Hipotèrmia 
hipotèrmia accidental 

Exclou: congelació (T33-T35) 
hipotèrmia (de): 
• consecutiva a anestèsia (T88.5) 
• nadó (P80.–) 
• no associada a temperatura baixa de l'entorn (R68.0) 

  T69    Altres efectes de temperatura baixa 
Exclou: congelació (T33-T35) 

T69.0 Mà i peu d'immersió  
peu de trinxera 

T69.1 Penellons  
T69.8 Altres efectes especificats de temperatura ba ixa  
T69.9 Efecte de temperatura baixa no especificat  

  T70    Efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aig ua 
T70.0 Barotraumatisme òtic  

aerootitis mitjana 
efectes del canvi en la pressió atmosfèrica o la pressió de l'aigua 

en les orelles 

T70.1 Barotraumatisme sinusal  
barosinusitis 
efectes del canvi en la pressió atmosfèria en els sins 
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T70.2 Altres efectes de la gran altitud i efectes d e la gran altitud no 
especificats  
anòxia per gran altitud 
barotraumatisme NE 
hipobarisme 
mal de muntanya 
mal dels Alps 

Exclou: policitèmia causada per gran altitud (D75.1) 

T70.3 Osteoartropatia barotraumàtica [malaltia per descompressió]  
malaltia de l'aire comprimit 
paràlisi dels bussos 

T70.4 Efectes de fluids d'alta pressió  
injecció traumàtica per doll (industrial) 

T70.8 Altres efectes de pressió atmosfèrica i press ió de l'aigua  
síndrome de lesió per explosió 

T70.9 Efecte no especificat de pressió atmosfèrica i pressió de 
l'aigua  

  T71    Asfíxia 
deficiència d'oxigen sistèmica a causa de: 
• baix contingut d'oxigen a l'aire ambient 
• dificultat mecànica per respirar 
sufocació (per estrangulació) 

Exclou: anòxia per gran altitud (T70.2) 
asfíxia per: 
• inhalació d'aliment o cos estrany (T17.–) 
• monòxid de carboni (T58) 
• altres gasos, emanacions i vapors (T59.–) 
destret respiratori: 
• del nadó (P22.–) 
• síndrome de l’adult (J80) 

  T73    Efectes d'altres privacions 
T73.0 Efectes de la gana  

inanició 
privació d’aliments 

T73.1 Efectes de la set  
privació d’aigua 

T73.2 Esgotament per exposició a la intempèrie  
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T73.3 Esgotament per esforç excessiu  
sobreesforç 

T73.8 Altres efectes de privació  
T73.9 Efecte de privació no especificat  

  T74    Síndromes de maltractament 
Empreu un codi addicional, si voleu, per a identificar la lesió 
actual. 

T74.0 Negligència o abandonament  
T74.1 Maltractament físic  

síndrome de cònjuge apallissat -ada NE 
síndrome de l’infant apallissat NE 

T74.2 Abús sexual  
T74.3 Maltractament psicològic  
T74.8 Altres síndromes de maltractament  

formes mixtes 

T74.9 Síndrome de maltractament no especificat  
efectes de: 
• maltractament d'adult NE 
• maltractament d'infant NE 

  T75    Efectes d’altres causes externes 
Exclou: cremades (elèctriques) (T20-T31) 

reaccions adverses NCAL (T78.–) 

T75.0 Efectes de llamp  
commoció per llamp NE 
xoc per llamp 

T75.1 Ofegament i submersió no mortal  
immersió 
rampa de nedador 

T75.2 Efectes de vibració  
síndrome del martell pneumàtic 
síndrome vasospàstica traumàtica 
vertigen per infrasò 

T75.3 Mareig per moviment  
cinetosi 
mal de mar 
mareig en avió 
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T75.4 Efectes del corrent elèctric  
electrocució 
xoc elèctric 

T75.8 Altres efectes especificats de causes externe s 
efectes de: 
• forces gravitatòries [G] anòmales 
• ingravitació 

  T78    Reaccions adverses no classificades a cap altre l loc 
Nota: Empreu aquesta categoria com a codi primari per a 

identificar les reaccions no classificables a cap altre 
lloc de causes desconegudes, indeterminades o mal 
definides. Empreu aquesta categoria com a codi 
addicional en les codificacions múltiples per a 
identificar les reaccions de les afeccions classificades a 
qualsevol lloc. 

Exclou: complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica NCAL 
(T80-T88) 

T78.0 Xoc anafilàctic per reacció adversa a aliment  
T78.1 Altres reaccions adverses a aliments no class ificades a cap 

altre lloc  
Exclou: dermatitis provocada per aliments (L27.2) 

• en contacte amb la pell (L23.6, L24.6, L25.4) 
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.–) 

T78.2 Xoc anafilàctic no especificat  
anafilaxi 
reacció anafilàctica 
xoc al·lèrgic 

NE   
 

Exclou: xoc anafilàctic per: 
• reacció adversa a aliment (T78.0) 
• reacció adversa a substància medicinal correcta 

administrada adequadament (T88.6) 
• sèrum (T80.5) 

T78.3 Edema angioneuròtic  
edema de Quincke 
urticària gegant 

Exclou: urticària (L50.–) 
• sèrum (T80.6) 
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T78.4 Al·lèrgia no especificada  
hipersensibilitat NE 
idiosincràsia NE 
reacció al·lèrgica NE 

Exclou: reacció al·lèrgica NE a substància medicinal correcta 
administrada adequadament (T88.7) 

tipus especificats de reacció al·lèrgica, com ara: 
• dermatitis (L23-L25, L27.–) 
• febre del fenc (J30.1) 
• gastroenteritis i colitis al·lèrgiques (K52.2) 

T78.8 Altres reaccions adverses no classificades a cap altre lloc  
T78.9 Reacció adversa no especificada  

Exclou: reacció adversa a assistència mèdica i quirúrgica NE 
(T88.9) 

Determinades complicacions immediates de 
traumatismes 
(T79) 

  T79    Determinades complicacions immediates de 
traumatismes no classificades a cap altre lloc 
Exclou: complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica NCAL 

(T80-T88) 
si ocorren durant o com a conseqüència de 

procediments mèdics (T80-T88) 
destret respiratori: 
• del nadó (P22.–) 
• síndrome de l’adult (J80) 

T79.0 Embòlia gasosa (traumàtica)  
Exclou: embòlia gasosa que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.2) 

• embaràs, part i puerperi (O88.0) 

T79.1 Embòlia grassa (traumàtica)  
Exclou: embòlia grassa que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.2) 

• embaràs, part i puerperi (O88.8) 

T79.2 Hemorràgia traumàtica secundària i recurrent  
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T79.3 Infecció de ferida posttraumàtica no classifi cada a cap altre 
lloc  
Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar 
l'agent infecciós. 

T79.4 Xoc traumàtic  
xoc (immediat) (retardat) consecutiu a lesió 

Exclou: xoc: 
• anafilàctic: 

• per: 
• reacció adversa a aliment (T78.0) 
• sèrum (T80.5) 
• substància medicinal correcta administrada 

adequadament (T88.6) 
• NE (T78.2) 

• anestèsic (T88.2) 
• elèctric (T75.4) 
• llamp (T75.0) 
• no traumàtic NCAL (R57.–) 
• obstètric (O75.1) 
• postoperatori (T81.1) 
• que complica l'avortament o l'embaràs ectòpic o 

l'embaràs molar (O00-O07, O08.3) 

T79.5 Anúria traumàtica  
fallida renal consecutiva a esclafament 
síndrome de l’esclafament 

T79.6 Isquèmia traumàtica muscular  
contractura isquèmica de Volkmann 
síndrome compartimental 

Exclou: síndrome del compartiment tibial anterior (M76.8) 

T79.7 Emfisema subcutani traumàtic  
Exclou: emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment 

(T81.8) 

T79.8 Altres complicacions immediates de traumatism es 
T79.9 Complicació immediata de traumatisme no espec ificada  
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Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica no 
classificades a cap altre lloc 
(T80-T88) 

Empreu un codi addicional de causa externa (capítol XX), si voleu, per a 
identificar els dispositius implicats i els detalls de les circumstàncies. 

Empreu un codi addicional (B95-B97), si voleu, per a identificar l'agent 
infecciós. 

Exclou: assistència mèdica per afeccions postoperatòries que no presenten 
complicacions, com ara: 

• col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern (Z44.–) 
• estat d'obertura artificial (Z93.–) 
• tancament d'estoma extern (Z43.–) 
complicacions de procediments quirúrgics durant l'embaràs, el 

part i el puerperi (O00-O99) 
complicacions especificades classificades en un altre lloc, com 

ara: 
• alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca (I97.0-

I97.1) 
• filtració de líquid cefaloraquidi per punció raquídia (G97.0) 
• funcionament defectuós de colostomia (K91.4) 
• síndrome de la nansa cega postoperatòria (K91.2) 
• síndrome del limfoedema postmastectomia (I97.2) 
• síndrome postlaminectomia NCAL (M96.1) 
• síndromes postcirurgia gàstrica (K91.1) 
• trastorns de l'equilibri hidroelectrolític (E86-E87) 
cremades i corrosions per aplicacions locals i irradiació (T20-T32) 
intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies químiques 

(T36-T65) 
reaccions adverses a drogues i fàrmacs (A00-R99, T78.–) 

  T80    Complicacions consecutives a infusió, transfusió o 
injecció terapèutica 
Inclou: perfusió 

Exclou: rebuig de trasplantament de medul·la òssia (T86.0) 

T80.0 Embòlia gasosa consecutiva a infusió, transfu sió i injecció 
terapèutica  
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T80.1 Complicacions vasculars consecutives a infusi ó, transfusió i 
injecció terapèutica  
flebitis 
tromboembòlia 
tromboflebitis 

consecutiva a infusió, transfusió i 
injecció terapèutica   

 
Exclou: les afeccions enumerades si són especificades com a: 

• posteriors a un procediment (T81.7) 
• provocades per dispositius protètics, implants i 

empelts (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

T80.2 Infeccions consecutives a infusió, transfusió  i injecció 
terapèutica  
infecció 
sèpsia 
septicèmia 
xoc sèptic 

consecutiu -iva a infusió, transfusió i 
injecció terapèutica   

 
Exclou: les afeccions enumerades si són especificades com a: 

• posteriors a un procediment (T81.4) 
• provocades per dispositius protètics, implants i 

empelts (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, 
T85.7) 

T80.3 Reacció d’incompatibilitat AB0  
reacció a incompatibilitat de grup sanguini en infusió o transfusió 
transfusió de sang incompatible 

T80.4 Reacció d'incompatibilitat Rh  
reacció per factor Rh en infusió o transfusió 

T80.5 Xoc anafilàctic per sèrum  
Exclou: xoc: 

• al·lèrgic NE (T78.2) 
• anafilàctic: 

• per reacció adversa a substància medicinal correcta 
administrada adequadament (T88.6) 

• NE (T78.2) 

T80.6 Altres reaccions per sèrum  
borradura per sèrum 
intoxicació per sèrum 
malaltia del sèrum 
malaltia proteica 
urticària per sèrum 

Exclou: hepatitis sèrica (B16.–) 
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T80.8 Altres complicacions consecutives a infusió, transfusió i 
injecció terapèutica  

T80.9 Complicació no especificada consecutiva a inf usió, 
transfusió i injecció terapèutica  
reacció transfusional NE 

  T81    Complicacions de procediments no classificades a cap 
altre lloc 
Exclou: complicació consecutiva a: 

• immunització (T88.0-T88.1) 
• infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.–) 
complicacions especificades classificades en un altre 

lloc, com ara: 
• complicacions de dispositius protètics, implants i 

empelts (T82-T85) 
• dermatitis per drogues i medicaments (L23.3, L24.4, 

L25.1, L27.0-L27.1) 
• intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies 

químiques (T36-T65) 
reacció adversa a fàrmac NE (T88.7) 

T81.0 Hemorràgia i hematoma que compliquen un proce diment no 
classificats a cap altre lloc  
hemorràgia a qualsevol localització a conseqüència d'un 

procediment 

Exclou: hematoma de ferida obstètrica (O90.2) 
hemorràgia provocada per dispositius protètics, 

implants i empelts (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 
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T81.1 Xoc durant un procediment o a conseqüència d' un 
procediment no classificat a cap altre lloc  
col·lapse NE 
xoc (endotòxic) 

(hipovolèmic) (sèptic) 

durant un procediment o a 
conseqüència d'un 
procediment 

  
 

xoc postoperatori NE 

Exclou: xoc: 
• anafilàctic: 

• per: 
• sèrum (T80.5) 
• substància medicinal correcta administrada 

adequadament (T88.6) 
• NE (T78.2) 

• anestèsic (T88.2) 
• consecutiu a avortament o embaràs ectòpic o 

embaràs molar (O00-O07, O08.3) 
• elèctric (T75.4) 
• obstètric (O75.1) 
• traumàtic (T79.4) 

T81.2 Punció o laceració accidentals durant un proc ediment no 
classificades a cap altre lloc  
perforació accidental de: 

• nervi 
• òrgan 
• vas sanguini 

per 

catèter 
endoscopi 
instrument 
sonda 

durant un 
procediment 

 
Exclou: complicacions especificades classificades en un altre 

lloc, com ara síndrome de laceració del lligament 
ample [Allen-Masters] (N83.8) 

lesió per instruments durant el part (O70-O71) 
perforació, punció o laceració causades per dispositiu 

o implant deixat intencionadament en ferida 
operatòria (T82-T85) 

T81.3 Dehiscència de ferida operatòria no classific ada a cap altre 
lloc  
dehiscència 
ruptura de ferida operatòria   

 
Exclou: dehiscència de: 

• ferida de cesària (O90.0) 
• ferida obstètrica perineal (O90.1) 
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T81.4 Infecció consecutiva a un procediment no clas sificada a cap 
altre lloc  
abscés de ferida 
abscés de punt de sutura 
abscés intraabdominal 
abscés subfrènic  
septicèmia 

posterior a un procediment   

 
Exclou: infecció de ferida quirúrgica obstètrica (O86.0) 

infecció per: 
• dispositius protètics, implants i empelts (T82.6-

T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 
• infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.2) 

T81.5 Cos estrany deixat accidentalment en cavitat de l'organisme 
o en ferida operatòria durant un procediment  
adhèrencies 
obstrucció 
perforació 

per un cos estrany deixat accidentalment en 
ferida operatòria o en cavitat de 
l’organisme 

  
 

Exclou: obstrucció o perforació causades per dispositius 
protètics i implants deixats intencionadament al cos 
(T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-
T85.6) 

T81.6 Reacció aguda a substància estranya deixada 
accidentalment durant un procediment  
peritonitis: 
• asèptica 
• química 

T81.7 Complicacions vasculars consecutives a un pro cediment no 
classificades a cap altre lloc  
embòlia gasosa consecutiva a un procediment NCAL 

Exclou: embòlia: 
• consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica 

(T80.0) 
• provocada per dispositius protètics, implants i 

empelts (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 
• que complica: 

• avortament o embaràs ectòpic o embaràs molar 
(O00-O07, O08.2) 

• embaràs, part i puerperi (O88.–) 
• traumàtica (T79.0) 
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T81.8 Altres complicacions de procediments no class ificades a cap 
altre lloc  
complicació de teràpia per inhalació 
emfisema (subcutani) a conseqüència d’un procediment 
fístula postoperatòria persistent 

Exclou: hipertèrmia maligna consecutiva a anestèsia (T88.3) 
hipotèrmia consecutiva a anestèsia (T88.5) 

T81.9 Complicació no especificada de procediment  

  T82    Complicació de dispositius protètics, implants i 
empelts cardiovasculars 
Exclou: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.–) 

T82.0 Complicació mecànica de pròtesi valvular card íaca 
avaria (mecànica) 
desplaçament 
fuita 
malposició 
obstrucció mecànica 
perforació 
protrusió 

per pròtesi valvular cardíaca   

 
T82.1 Complicació mecànica de dispositiu elèctric c ardíac  

afeccions enumerades a T82.0 per: 
• elèctrodes 
• generador d'impulsos (pila) 

T82.2 Complicació mecànica de derivació d'artèria c oronària i 
empelts valvulars  
afeccions enumerades a T82.0 per derivació d'artèria coronària i 

empelts valvulars 

T82.3 Complicació mecànica d'altres empelts vascula rs  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• empelt (derivació) arterial (caròtide) (femoral) 
• empelt (substitució) aòrtic (bifurcació) 

T82.4 Complicació mecànica de catèter de diàlisi va scular  
afeccions enumerades a T82.0 per catèter de diàlisi vascular 

Exclou: complicació mecànica de catèter de diàlisi 
intraperitoneal (T85.6) 
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T82.5 Complicació mecànica d'altres dispositius i i mplants 
cardiovasculars  
afeccions enumerades a T82.0 per:  
• baló (contrapulsació) 
• catèter d'infusió 
• cor artificial 
• derivació arteriovenosa creada quirúrgicament 
• dispositiu en paraigua 
• fístula arteriovenosa creada quirúrgicament 

Exclou: complicació mecànica de catèter d'infusió epidural i 
subdural (T85.6) 

T82.6 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi v alvular cardíaca  
T82.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres di spositius, implants 

i empelts cardiovasculars  
T82.8 Altres complicacions de dispositius protètics , implants i 

empelts cardiovasculars  
complicació 
dolor 
embòlia 
estenosi 
fibrosi 
hemorràgia 
trombosi 

per dispositius protètics, implants i 
empelts cardiovasculars   

 
T82.9 Complicació no especificada de dispositiu pro tètic, implant i 

empelt cardiovasculars  

  T83    Complicacions de dispositius protètics, implants i 
empelts genitourinaris 
Exclou: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.–) 

T83.0 Complicació mecànica de catèter urinari (perm anent)  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• catèter: 

• cistostomia 
• uretral permanent 
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T83.1 Complicació mecànica d'altres dispositius i i mplants urinaris  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• estimulador elèctric urinari 
• implant d'esfínter urinari 
• stent urinari 

T83.2 Complicació mecànica d'empelt d'òrgan urinari  
afeccions enumerades a T82.0 per empelt d'òrgan urinari 

T83.3 Complicació mecànica de dispositiu contracept iu intrauterí  
afeccions enumerades a T82.0 per dispositiu contraceptiu 

intrauterí 

T83.4 Complicació mecànica d'altres dispositius pro tètics, implants 
i empelts al tracte genital  
afeccions enumerades a T82.0 per pròtesi peniana (implantada) 

T83.5 Infecció i reacció inflamatòria per dispositi u protètic, implant 
i empelt a l'aparell urinari  

T83.6 Infecció i reacció inflamatòria per dispositi u protètic, implant 
i empelt al tracte genital  

T83.8 Altres complicacions de dispositius protètics , implants i 
empelts genitourinaris  
afeccions enumerades a T82.8 per dispositius protètics, implants i 

empelts genitourinaris 

T83.9 Complicació no especificada de dispositiu pro tètic, implant i 
empelt genitourinaris  

  T84    Complicacions de dispositius protètics, implants i 
empelts ortopèdics interns 
Exclou: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.–) 

fractura òssia consecutiva a inserció d'implant 
ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia (M96.6) 

T84.0 Complicació mecànica de pròtesi articular int erna  
afeccions enumerades a T82.0 per pròtesi articular 

T84.1 Complicació mecànica de dispositiu de fixació  interna dels 
ossos de les extremitats  
afeccions enumerades a T82.0 per dispositiu de fixació interna 

dels ossos de les extremitats 

T84.2 Complicació mecànica de dispositiu de fixació  interna 
d'altres ossos  
afeccions enumerades a T82.0 per dispositiu de fixació interna 

d'altres ossos 
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T84.3 Complicació mecànica d'altres dispositius, im plants i 
empelts ossis  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• empelt ossi 
• estimulador ossi elèctric 

T84.4 Complicació mecànica d'altres dispositius, im plants i 
empelts ortopèdics interns  
afeccions enumerades a T82.0 per empelt de múscul o tendó 

T84.5 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi a rticular interna  
T84.6 Infecció i reacció inflamatòria per dispositi u de fixació 

interna [qualsevol localització]  
T84.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres di spositius protètics, 

implants i empelts ortopèdics interns  
T84.8 Altres complicacions de dispositius protètics , implants i 

empelts ortopèdics interns  
afeccions enumerades a T82.8 per dispositius protètics, implants i 

empelts ortopèdics interns 

T84.9 Complicació no especificada de dispositiu pro tètic, implant i 
empelt ortopèdics interns  

  T85    Complicacions d'altres dispositius protètics, imp lants i 
empelts interns 
Exclou: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.–) 

T85.0 Complicació mecànica de derivació ventricular  intracranial 
(comunicant)  
afeccions enumerades a T82.0 per derivació ventricular 

intracranial (comunicant) 

T85.1 Complicació mecànica d'estimulador elèctric i mplantat en el 
sistema nerviós  
afeccions enumerades a T82.0 per neurostimulador elèctric 

(elèctrode) de: 
• encèfal 
• medul·la espinal 
• nervi perifèric 

T85.2 Complicació mecànica de lent intraocular  
afeccions enumerades a T82.0 per lent intraocular 
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T85.3 Complicació mecànica d'altres dispositius pro tètics, implants 
i empelts oculars  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• empelt corneal 
• òrbita ocular protètica 

T85.4 Complicació mecànica de pròtesi i implant mam aris  
afeccions enumerades a T82.0 per pròtesi i implant mamaris 

T85.5 Complicació mecànica de dispositius protètics , implants i 
empelts gastrointestinals  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• dispositiu antireflux esofàgic 
• pròtesi de conducte biliar 

T85.6 Complicació mecànica d'altres dispositius pro tètics, implants 
i empelts interns especificats  
afeccions enumerades a T82.0 per: 
• catèter de diàlisi intraperitoneal 
• catèter d'infusió epidural i subdural 
• material quirúrgic no absorbible NE 
• sutures permanents 

Exclou: complicació mecànica de sutura (filferro) permanent 
utilitzada en la reparació òssia (T84.1-T84.2) 

T85.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres di spositius protètics, 
implants i empelts interns  

T85.8 Altres complicacions de dispositius protètics , implants i 
empelts interns no classificades a cap altre lloc  
afeccions enumerades a T82.8 NCAL per dispositius protètics, 

implants i empelts interns 

T85.9 Complicació no especificada de dispositiu pro tètic, implant i 
empelt interns  
complicació de dispositiu protètic, implant i empelt interns NE 

  T86    Fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats 
T86.0 Rebuig de trasplantament de medul·la òssia  

malaltia o reacció de l'empelt contra l'hoste 

T86.1 Fallida i rebuig de trasplantament renal  
T86.2 Fallida i rebuig de trasplantament cardíac  

Exclou: complicació de: 
• dispositiu cardíac artificial (T82.5) 
• trasplantament cardiopulmonar (T86.3) 

T86.3 Fallida i rebuig de trasplantament cardiopulm onar  
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T86.4 Fallida i rebuig de trasplantament hepàtic  
T86.8 Fallida i rebuig d'altres òrgans i teixits tr asplantats  

fallida o rebuig de trasplantament de: 
• intestí 
• os 
• pàncrees 
• pell (al·loempelt) (autoempelt) 
• pulmó 

T86.9 Fallida i rebuig d'òrgan i teixit trasplantat  no especificats  

  T87    Complicacions exclusives de reinserció i amputaci ó 
T87.0 Complicacions de (part de) extremitat superio r reinserida  
T87.1 Complicacions de (part de) extremitat inferio r reinserida  
T87.2 Complicacions d'una altra part del cos reinse rida  
T87.3 Neuroma de monyó d’amputació  
T87.4 Infecció de monyó d’amputació  
T87.5 Necrosi de monyó d’amputació  
T87.6 Altres complicacions de monyó d'amputació i c omplicacions 

de monyó d'amputació no especificades  
contractura (en flexió) (de la següent articulació proximal) de 

monyó d'amputació 
edema de monyó d'amputació 
hematoma de monyó d'amputació 

Exclou: síndrome del membre fantasma (G54.6-G54.7) 
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  T88    Altres complicacions d’assistència mèdica i quirú rgica 
no classificades a cap altre lloc 
Exclou: complicacions consecutives a: 

• infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.–) 
• procediment NCAL (T81.–) 
complicacions especificades classificades en un altre 

lloc, com ara: 
• cirurgia i procediments obstètrics (O75.4) 
• complicacions de: 

• anestèsia en: 
• embaràs (O29.–) 
• puerperi (O89.–) 
• treball de part i part (O74.–) 

• dermatitis per drogues i medicaments (L23.3, L24.4, 
L25.1, L27.0-L27.1) 

• dispositius, implants i empelts (T82-T85) 
• intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies 

químiques (T36-T65) 
punció o laceració accidentals durant un procediment 

(T81.2) 

T88.0 Infecció consecutiva a immunització  
sèpsia 
septicèmia 

consecutiva a 
immunització   

 
T88.1 Altres complicacions consecutives a immunitza ció no 

classificades a cap altre lloc  
borradura consecutiva a immunització 

Exclou: artropatia postimmunització (M02.2) 
encefalitis postimmunització (G04.0) 
xoc anafilàctic per sèrum (T80.5) 
altres reaccions per sèrum (T80.6) 

T88.2 Xoc per anestèsia  
xoc per anestèsia en el qual la substància correcta fou 

administrada adequadament 

Exclou: complicacions de l'anestèsia (en): 
• embaràs (O29.–) 
• per sobredosi o substància equivocada administrada 

(T36-T50) 
• puerperi (O89.–) 
• treball de part i part (O74.–) 
xoc postoperatori NE (T81.1) 

T88.3 Hipertèrmia maligna consecutiva a anestèsia  
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T88.4 Intubació fallida o difícil  
T88.5 Altres complicacions d'anestèsia  

hipotèrmia consecutiva a anestèsia 

T88.6 Xoc anafilàctic per reacció adversa a fàrmac o medicament 
correctes administrats adequadament  
Exclou: xoc anafilàctic per sèrum (T80.5) 

T88.7 Reacció adversa a fàrmac o medicament no espe cificada 
hipersensibilitat a fàrmac NE 
hipersensibilitat a 
idiosincràsia a 
reacció adversa a 
reacció al·lèrgica a 

fàrmac o medicament correctes 
administrats adequadament   

 
reacció a fàrmac NE 

Exclou: reaccions adverses a drogues i fàrmacs especificades 
(A00-R99, T80-T88.6, T88.8) 

T88.8 Altres complicacions especificades d’assistèn cia mèdica i 
quirúrgica no classificades a cap altre lloc  

T88.9 Complicació no especificada d’assistència mèd ica i 
quirúrgica  
Exclou: reacció adversa NE (T78.9) 

Seqüeles de lesions, intoxicacions i altres 
conseqüències de causes externes 
(T90-T98) 

Nota: Empreu aquestes categories per a indicar afeccions de S00-S99 i 
T00-T88 com a causa d’efectes tardans classificats en un altre 
lloc. Les «seqüeles» inclouen les afeccions especificades com a 
tals o com a efectes tardans, o bé les presents un any o més 
després d'haver-se produït la lesió aguda. 

  T90    Seqüeles de lesions de cap 
T90.0 Seqüeles de lesió superficial de cap  

seqüeles de lesió classificada a S00.– 

T90.1 Seqüeles de ferida oberta de cap  
seqüeles de lesió classificable a S01.– 

T90.2 Seqüeles de fractura d'ossos del crani i la c ara 
seqüeles de lesió classificable a S02.– 
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T90.3 Seqüeles de lesió de nervis cranials  
seqüeles de lesió classificable a S04.– 

T90.4 Seqüeles de lesió d'ull i òrbita  
seqüeles de lesió classificable a S05.– 

T90.5 Seqüeles de lesió intracranial  
seqüeles de lesió classificable a S06.– 

T90.8 Seqüeles d'altres lesions de cap especificade s 
seqüeles de lesió classificable a S03.–, S07-S08 i S09.0-S09.8 

T90.9 Seqüeles de lesió de cap no especificada  
seqüeles de lesió classificable a S09.9 

  T91    Seqüeles de lesions de coll i tronc 
T91.0 Seqüeles de lesió superficial i ferida oberta  de coll i tronc  

seqüeles de lesió classificable a S10-S11, S20-S21, S30-S31 i 
T09.0-T09.1 

T91.1 Seqüeles de fractura de columna vertebral  
seqüeles de lesió classificable a S12.–, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 

i T08 

T91.2 Seqüeles d'una altra fractura de tòrax i pelv is  
seqüeles de lesió classificable a S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 i S32.8 

T91.3 Seqüeles de lesió de medul·la espinal  
seqüeles de lesió classificable a S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-

S34.1 i T09.3 

T91.4 Seqüeles de lesió d'òrgans intratoràcics  
seqüeles de lesió classificable a S26-S27 

T91.5 Seqüeles de lesió d'òrgans intraadominals i p elvians  
seqüeles de lesió classificable a S36-S37 

T91.8 Seqüeles d'altres lesions especificades de co ll i tronc  
seqüeles de lesió classificable a S13.–, S14.2-S14.6, S15-S18, 

S19.7-S19.8, S23.–, S24.2-S24.6, S25.–, S28.–, S29.0-S29.8, 
S33.–, S34.2-S34.8, S35.–, S38.–, S39.0-S39.8, T09.2 i T09.4-
T09.8 

T91.9 Seqüeles de lesió no especificada de coll i t ronc  
seqüeles de lesió classificable a S19.9, S29.9, S39.9 i T09.9 

  T92    Seqüeles de lesions d'extremitat superior 
T92.0 Seqüeles de ferida oberta d'extremitat superi or  

seqüeles de lesió classificable a S41.–, S51.–, S61.– i T11.1 
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T92.1 Seqüeles de fractura de braç  
seqüeles de lesió classificable a S42.–, S52.– i T10 

T92.2 Seqüeles de fractura a nivell del canell i la  mà 
seqüeles de lesió classificable a S62.– 

T92.3 Seqüeles de luxació, esquinç i distensió d'ex tremitat superior  
seqüeles de lesió classificable a S43.–, S53.–, S63.– i T11.2 

T92.4 Seqüeles de lesió de nervi d'extremitat super ior  
seqüeles de lesió classificable a S44.–, S54.–, S64.– i T11.3 

T92.5 Seqüeles de lesió de múscul i tendó d'extremi tat superior  
seqüeles de lesió classificable a S46.–, S56.–, S66.– i T11.5 

T92.6 Seqüeles de lesió per esclafament i amputació  traumàtica 
d'extremitat superior  
seqüeles de lesió classificable a S47-S48, S57-S58, S67-S68 i 

T11.6 

T92.8 Seqüeles d'altres lesions especificades d'ext remitat superior  
seqüeles de lesió classificable a S40.–, S45.–, S49.7-S49.8, S50.–, 

S55.–, S59.7-S59.8, S60.–, S65.–, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 i 
T11.8 

T92.9 Seqüeles de lesió no especificada d'extremita t superior  
seqüeles de lesió classificable a S49.9, S59.9, S69.9 i T11.9 

  T93    Seqüeles de lesions d'extremitat inferior 
T93.0 Seqüeles de ferida oberta d'extremitat inferi or  

seqüeles de lesió classificable a S71.–, S81.–, S91.– i T13.1 

T93.1 Seqüeles de fractura de fèmur  
seqüeles de lesió classificable a S72.– 

T93.2 Seqüeles d'altres fractures d'extremitat infe rior  
seqüeles de lesió classificable a S82.–, S92.– i T12 

T93.3 Seqüeles de luxació, esquinç i distensió d'ex tremitat inferior  
seqüeles de lesió classificable a S73.–, S83.–, S93.– i T13.2 

T93.4 Seqüeles de lesió de nervi d'extremitat infer ior  
seqüeles de lesió classificable a S74.–, S84.–, S94.– i T13.3 

T93.5 Seqüeles de lesió de múscul i tendó d'extremi tat inferior  
seqüeles de lesió classificable a S76.–, S86.–, S96.– i T13.5 

T93.6 Seqüeles de lesió per esclafament i amputació  traumàtica 
d'extremitat inferior  
seqüeles de lesió classificable a S77-S78, S87-S88, S97-S98 i 

T13.6 
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T93.8 Seqüeles d'altres lesions especificades d'ext remitat inferior  
seqüeles de lesió classificable a S70.–, S75.–, S79.7-S79.8, S80.–, 

S85.–, S89.7-S89.8, S90.–, S95.–, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 i 
T13.8 

T93.9 Seqüeles de lesió no especificada d'extremita t inferior  
seqüeles de lesió classificable a S79.9, S89.9, S99.9 i T13.9 

  T94    Seqüeles de lesions que afecten regions corporals  
múltiples i seqüeles de lesions que afecten regions  
corporals no especificades 

T94.0 Seqüeles de lesions que afecten regions corpo rals múltiples  
seqüeles de lesió classificable a T00-T07 

T94.1 Seqüeles de lesions no especificades per regi ó corporal  
seqüeles de lesió classificable a T14.– 

  T95    Seqüeles de cremades, corrosions i congelació 
T95.0 Seqüeles de cremada, corrosió i congelació de  cap i coll  

seqüeles de lesió classificable a T20.–, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 
i T35.2 

T95.1 Seqüeles de cremada, corrosió i congelació de  tronc  
seqüeles de lesió classificable a T21.–, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 

i T35.3 

T95.2 Seqüeles de cremada, corrosió i congelació d' extremitat 
superior  
seqüeles de lesió classificable a T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-

T34.5 i T35.4 

T95.3 Seqüeles de cremada, corrosió i congelació d' extremitat 
inferior  
seqüeles de lesió classificable a T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-

T34.8 i T35.5 

T95.4 Seqüeles de cremada i corrosió classificables  només segons 
l'extensió de la superfície corporal afectada  
seqüeles de lesió classificable a T31-T32 

T95.8 Seqüeles d'altra cremada, corrosió i congelac ió 
especificades  
seqüeles de lesió classificable a T26-T29, T35.0-T35.1 i T35.6 

T95.9 Seqüeles de cremada, corrosió i congelació no  especificades  
seqüeles de lesió classificable a T30.–, T33.9, T34.9 i T35.7 
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  T96    Seqüeles d'intoxicació per drogues, fàrmacs i 
productes biològics 
seqüeles d'intoxicació classificable a T36-T50 

  T97    Seqüeles d'efectes tòxics de substàncies principa lment 
no medicinals en relació amb la seva procedència 
seqüeles d'efectes tòxics classificables a T51-T65 

  T98    Seqüeles d'altres efectes de causes externes i se qüeles 
d'efectes de causes externes no especificats 

T98.0 Seqüeles d'efectes de cos estrany que penetra  per un orifici 
natural  
seqüeles d'efectes classificables a T15-T19 

T98.1 Seqüeles d'altres efectes de causes externes i seqüeles 
d'efectes de causes externes no especificats  
seqüeles d'efectes classificables a T66-T78 

T98.2 Seqüeles de determinades complicacions immedi ates de 
traumatismes  
seqüeles de complicacions classificables a T79.– 

T98.3 Seqüeles d'altres complicacions d’assistència  mèdica i 
quirúrgica no classificades a cap altre lloc  
seqüeles de complicacions classificables a T80-T88 
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Causes externes de morbiditat i 
mortalitat 
(V01-Y98) 

Aquest capítol, que en revisions anteriors de la CIM constituïa una 
classificació suplementària, permet la classificació dels fets i les 
circumstàncies ambientals que són causa de lesions, intoxicacions i altres 
reaccions adverses. Quan empreu un codi d'aquest capítol, utilitzeu-lo com a 
suplement d’un codi d’un altre capítol de la classificació que indiqui la natura 
de l'afecció. Generalment, l'afecció es classificarà al capítol XIX «Lesions, 
intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T98)». Si és 
possible, tabuleu les causes de mort d'acord amb ambdós capítols, el XIX i el 
XX, però si només es pot tabular un codi, doneu preferència al codi del 
capítol XX. Del capítol I al XVIII es classifiquen altres afeccions que podrien 
declarar-se com a provocades per causes externes. En aquest cas, empreu els 
codis del capítol XX només per a proporcionar informació addicional per a 
una anàlisi d'afeccions múltiples. 

Les categories de les seqüeles de causes externes de morbiditat i mortalitat 
s'inclouen a Y85-Y89. 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

V01-X59 Accidents 
V01-V99 Accidents de mitjans de transport 

V01-V09 Vianant lesionat en accident de mitjà de 
transport 

V10-V19 Ciclista lesionat en accident de mitjà de 
transport 

V20-V29 Motociclista lesionat en accident de mitjà 
de transport 

V30-V39 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes 
lesionat en accident de mitjà de transport 

V40-V49 Ocupant de cotxe lesionat en accident de 
mitjà de transport 

V50-V59 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat 
en accident de mitjà de transport 

V60-V69 Ocupant de vehicle pesant lesionat en 
accident de mitjà de transport 

V70-V79 Ocupant d'autobús lesionat en accident de 
mitjà de transport 
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V80-V89 Altres accidents de mitjans de transport 
terrestre 

V90-V94 Accidents de mitjans de transport aquàtic 
V95-V97 Accidents de mitjans de transport aeri i 

espacial 
V01-V99 Altres accidents de mitjans de transport i 

accidents de mitjans de transport no 
especificats 

W00-X59 Altres causes externes de lesions accidentals 
W00-W19 Caigudes 
W20-W49 Exposició a forces mecàniques inanimades 
W50-W64 Exposició a forces mecàniques animades 
W65-W74 Ofegament per immersió i submersió 

accidentals 
W75-W84 Altres dificultats per respirar accidentals 
W85-W99 Exposició a corrent elèctric, radiació, i 

temperatura i pressió ambientals extremes 
X00-X09 Exposició a fum, foc i flames 
X10-X19 Contacte amb calor i substàncies calentes 
X20-X29 Contacte amb animals i plantes verinosos 
X30-X39 Exposició a les forces de la natura 
X40-X49 Intoxicació i exposició accidentals a 

substàncies nocives 
X50-X57 Esforç excessiu, viatges i privació 
X58-X59 Exposició accidental a altres factors i 

exposició accidental a factors no 
especificats 

X60-X84 Autolesió intencionada 
X85-Y09 Agressió 
Y10-Y34 Fet d'intenció indeterminada 
Y35-Y36 Intervenció legal i maniobres de guerra 
Y40-Y84 Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica 

Y40-Y59 Fàrmacs i productes biològics que provoquen 
reaccions adverses en procediments terapèutics 

Y60-Y69 Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència 
mèdica i quirúrgica 

Y70-Y82 Dispositius mèdics associats a incidents adversos en 
procediments diagnòstics i terapèutics 

Y83-Y84 Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics 
com a causa de reacció anòmala del pacient o de 
complicació posterior, sense menció d’accident 
iatrogènic durant el procediment 
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Y85-Y89 Seqüeles de causes externes de morbiditat i mortalitat 
Y90-Y98 Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat i 

mortalitat classificades en un altre lloc 

Codi del lloc de l'accident 

Empreu les següents categories per a identificar el lloc de l'accident provocat 
per causes externes quan sigui rellevant. Codifiqueu el lloc de l'accident 
separadament dels codis W00-Y34. 

0 domicili 
apartament 
àrea d'habitatges mòbils residencial 
calçada privada d'entrada al domicili 
casa (residencial) 
casa de pagès 
garatge privat 
instal·lacions de la llar 
jardí privat del domicili 
pati privat del domicili 
pensió 
piscina en casa o jardí privats 
residència no institucional 

Exclou: casa abandonada (8) 
casa en construcció encara no ocupada (6) 
residència institucional (1) 

1 institució residencial 
campament militar 
casa de convalescència 
centre sociosanitari 
hospici 
orfenat 
presó 
reformatori 
residència d’estudiants 
residència d’infants 
residència de gent gran 
residència de jubilats 
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2 escola, altres institucions i àrees administratives públiques 
edifici (amb els terrenys adjacents) emprat pel públic en general o per un 

grup particular de públic, com ara: 
• biblioteca 
• campus 
• centre juvenil 
• cinema 
• club privat 
• escola (privada) (pública) 
• església 
• galeria 
• guarderia 
• hospital 
• institut d'ensenyament superior 
• llar d'infants 
• museu 
• oficina de correus 
• palau de justícia 
• sala cinematogràfica 
• sala d'actes 
• sala de ball 
• sala de concerts 
• sala pública 
• teatre 
• teatre d’òpera 
• universitat 

Exclou: edifici en construcció (6) 
institució residencial (1) 
zona esportiva (3) 
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3 zona esportiva 
camp d’hoquei 
camp de bàsquet 
camp de beisbol 
camp de criquet 
camp de futbol 
camp de golf 
escola d’equitació 
estadi 
gimnàs 
piscina pública 
pista de patinatge 
pista de tennis 
pista d'esquaix 

Exclou: piscina o pista de tennis en casa o jardí privats (0) 

4 carrer i via pública 
autopista 
autovia 
carretera 
voravia 
vorera 
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5 àrea comercial i de serveis 
aeroport 
banc 
benzinera 
botiga 
cafè 
casino (de joc) 
centre comercial 
edifici d’oficines 
emissora de ràdio o televisió 
estació (autobús) (tren) 
estació de servei 
garatge (comercial) 
gasolinera 
hotel 
magatzem (comercial) 
mercat 
restaurant 
supermercat 

Exclou: garatge en casa privada (0) 

6 zona industrial i de construcció 
central elèctrica (carbó) (nuclear) (petroli) 
dic sec 
drassana 
edifici [qualsevol] en construcció 
fàbrica (edifici) (instal·lacions) 
fàbrica de gas 
mina 
pati industrial 
plataforma petroliera i altres instal·lacions d'alta mar 
pou (carbó) (grava) (sorra) 
taller 
túnel en construcció 

7 granja 
granja: 
• conreus 
• edificis 
ranxo 

Exclou: casa de pagès i locals de residència de la granja (0) 
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8 altres llocs especificats 
aiguamoll 
aparcament (plaça) (zona) 
bosc 
camp d'entrenament militar 
càmping 
canal 
casa abandonada 
costa 
desert 
embassament 
emplaçament de caravanes NE 
estany o bassa 
línia ferroviària 
llac 
lloc públic NE 
mar 
moll NE 
muntanya 
parc (atraccions) (públic) 
platja 
port 
prat 
riu 
torrent 
turó 
zoo 

9 lloc no especificat 

Codi d'activitat 
Empreu la següent subclassificació de forma opcional en una posició de 
caràcter suplementari amb les categories V01-Y34 per a indicar l'activitat que 
feia la persona lesionada quan s'ha produït l'accident.  
No confoneu ni empreu aquesta subclassificació en comptes de les categories 
recomanades per a indicar el lloc on s'han produït els fets classificables a 
W00-Y34. 
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0 durant la pràctica d'una activitat esportiva 
exercici físic amb un element funcional descrit com ara: 
• equitació 
• esports escolars 
• esquí 
• esquí aquàtic 
• fúting 
• golf 
• natació 
• tresc 

1 durant la pràctica d'una activitat de lleure 
activitats en temps de lleure amb un element d'entreteniment com ara 

anar al cinema, a ballar o a una festa 
aficions 
participació en sessions i activitats d'organitzacions voluntàries 

Exclou: activitats esportives (0) 

2 durant la feina 
transport (temps) d'anada i tornada al lloc de realització d'aquestes 

activitats 
treball a canvi d'un salari, una gratificació i altres tipus d'ingressos 
treball remunerat (manual) (professional) 

3 durant la realització d'altres tipus de treballs 
activitats d'aprenentatge, p.ex. anar a classe o a l'escola 
rebre ensenyament 
tasques domèstiques, com ara: 
• atenció de fills i familiars 
• cuina 
• jardineria 
• manteniment de la llar 
• neteja 
tasques que habitualment no són remunerades 

4 descansant, dormint, menjant o realitzant altres activitats vitals 
higiene personal 

8 durant la pràctica d'altres activitats especificades 

9 durant la pràctica d'una activitat no especificada 
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Accidents 
(V01-X59) 

Accidents de mitjans de transport 
(V01-V99) 

Nota: Aquesta secció s'estructura en 12 grups. Els que fan referència a 
accidents de mitjans de transport terrestre (V01-V89) reflecteixen 
el mitjà de transport de la víctima i se subdivideixen per a 
identificar l'«homòleg» de la víctima o el tipus d'accident. El 
vehicle en què viatjava la persona lesionada s'identifica mitjançant 
els dos primers caràcters, ja que es considera el factor més 
important que cal identificar amb finalitats de prevenció. 

Exclou: accidents que afecten persones que treballen en el manteniment o 
en la reparació d'equipament dedicat al transport o de vehicle 
(que no està en moviment), llevat que les lesions siguin 
provocades per un altre vehicle en moviment (W00-X59) 

accidents que impliquen vehicles però que no estan relacionats 
amb els riscos associats als mitjans de transport, per exemple, 
lesions sofertes durant una baralla en un vaixell; vehicle de 
transport afectat per un cataclisme; dit esclafat en tancar la porta 
d'un cotxe (W00-X59) 

agressió per xoc de vehicle de motor (Y03) 
autolesió intencionada (X81-X83) 
fet d'intenció indeterminada (Y31-Y33) 

Definicions relacionades amb accidents de mitjans de 
transport 

(a) Un accident de mitjà de transport (V01-V99) és qualsevol accident que 
implica un aparell dissenyat fonamentalment o emprat en aquell moment 
sobretot per a traslladar persones o mercaderies d'un lloc a un altre. 

(b) Una via pública [de trànsit], inclòs el carrer , és l'amplada completa que 
hi ha entre els límits de les propietats (o altres límits) de terreny, la qual 
per costum o per dret és oberta a l'ús públic, destinada al trasllat de 
persones o propietats d'un lloc a un altre. La calçada és aquella part de la 
via pública destinada, condicionada i emprada normalment per al trànsit 
de vehicles. 
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(c) Un accident de trànsit és qualsevol accident de vehicle que ocorre en la 
via pública [és a dir, que s'origina o acaba en una via pública, o que afecta 
un vehicle que es troba parcialment en una via pública]. S’entén que 
l’accident de vehicle ha succeït a la via pública sempre que no 
s’especifiqui un altre lloc, excepte en els casos d’accidents que només 
afectin vehicles de motor no viaris, els quals són classificats com a 
accidents que no són de trànsit, llevat que s’especifiqui el contrari. 

(d) Un accident que no és de trànsit és qualsevol accident de vehicle que es 
produeix completament en un lloc que no és la via pública. 

(e) Un vianant és qualsevol persona implicada en un accident que, en el 
moment de produir-se l'accident, no viatja en un vehicle de motor, un 
tren, un tramvia, un vehicle de tracció animal o un altre vehicle, en una 
bicicleta o a cavall d'un animal. 
Inclou: persona: 

• que ajusta el motor d’un vehicle 
• que canvia els pneumàtics d’un cotxe 
• que va a peu 
usuari de vehicle de vianants com ara: 
• cadira de rodes (motoritzada) 
• carretó 
• cotxet (bressol de rodes) 
• cotxet de cadira 
• esquís 
• monopatí 
• patinet 
• patins de gel 
• patins de rodes 
• trineu 

(f) Un conductor és un ocupant d'un vehicle de transport que el fa funcionar 
o que es proposa fer-ho. 

(g) Un passatger és qualsevol ocupant d'un vehicle de transport tret del 
conductor. 
Exclou: persona que viatja fora del vehicle –v. definició (h) 
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(h) Una persona que viatja fora del vehicle és qualsevol persona que viatja 
en un vehicle però que no ocupa l'espai reservat habitualment per al 
conductor o als passatgers ni l'espai previst per al transport de 
mercaderies. 
Inclou: persona (que viatja a): 

• carrosseria 
• estrep 
• marxapeu 
• para-xocs [parafang] 
• que penja de l'exterior 
• sostre (baca) 

(i) Un vehicle amb pedals és qualsevol vehicle de transport terrestre mogut 
exclusivament per pedals. 
Inclou: bicicleta 

tricicle 

Exclou: bicicleta motoritzada –v. definició (k) 

(j) Un ciclista és qualsevol persona que es desplaça amb un vehicle amb 
pedals o que viatja en un sidecar o remolc unit a aquest vehicle. 

(k) Una motocicleta és un vehicle de motor de dues rodes que té un o dos 
seients per als passatgers i, de vegades, una tercera roda per al suport d'un 
sidecar. El sidecar és considerat part integrant de la motocicleta. 
Inclou: bicicleta motoritzada 

bicicleta motoritzada de velocitat limitada 
ciclomotor 
escúter 
motocicleta: 
• amb sidecar 
• NE 

Exclou: tricicle motoritzat –v. definició (m) 

(l) Un motociclista és qualsevol persona que es desplaça amb una 
motocicleta o que viatja en un sidecar o remolc unit a aquest vehicle. 
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(m) Un vehicle de motor de tres rodes és un tricicle motoritzat dissenyat 
fonamentalment per a un ús viari. 
Inclou: automotor de tres rodes 

rickshaw motoritzat 
tricicle motoritzat 

Exclou: motocicleta amb sidecar –v. definició (k) 
vehicle especial tot terreny –v. definició (x) 

(n) Un cotxe [automòbil] és un vehicle de motor de quatre rodes dissenyat 
fonamentalment per a transportar fins a 10 persones. Un remolc o 
caravana arrossegats per un cotxe són considerats com a part del cotxe. 
Inclou: microbús 

(o) El terme vehicle de motor o vehicle pot fer referència a diversos vehicles 
de transport. Cal establir l'ús local dels termes per a determinar el codi 
adequat. Si l'ús dels termes és ambigu, empreu el codi de «no 
especificat». Un remolc o caravana arrossegats per un vehicle són 
considerats com a part del vehicle. 

(p) Una camioneta o furgoneta és un vehicle de motor de quatre o sis rodes 
dissenyat fonamentalment per a transportar mercaderies, que pesa menys 
que un vehicle pesant segons la legislació local i que no requereix cap 
permís de conduir especial. 

(q) Un vehicle pesant és un vehicle de motor dissenyat fonamentalment per a 
trasportar mercaderies, amb una tara (generalment, superior a 3.500 kg) 
que el defineix com a vehicle de transport de mercaderies pesants segons 
la legislació local i que requereix un permís de conduir especial. 

(r) Un autobús és un vehicle de motor dissenyat o adaptat principalment per 
a transportar més de 10 persones i que requereix un permís de conduir 
especial. 
Inclou: autocar 
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(s) Un ferrocarril  o vehicle ferroviari  és qualsevol mecanisme acoblat o no 
a uns vagons, dedicat a transitar sobre vies fèrries. 
Inclou: ferrocarril, propulsat per qualsevol tipus d’energia [dièsel] 

[elèctrica] [de vapor]: 
• d'un carril o de dos 
• funicular 
• subterrani o elevat 
tramvia 

interurbà 
vehicle 

elèctric 
interurbà 

(que es desplaça principalment per la 
seva pròpia via, no oberta a cap altre 
tipus de trànsit) 

  

altres tipus de vehicles dissenyats per a desplaçar-se sobre 
carrils ferroviaris 

Exclou: vehicles elèctrics interurbans [tramvies] específicament 
destinats a desplaçar-se per la seva pròpia via, instal·lada en 
un carrer o una carretera –v. definició (t) 

(t) Un tramvia és un vehicle dissenyat i emprat principalment per al 
transport de persones dins d’un municipi, que es desplaça sobre carrils, 
generalment obligat a respectar els senyals de circulació, i la part 
principal del seu recorregut forma part de la calçada. Un remolc 
arrossegat per un tramvia és considerat com a part del tramvia. 
Inclou: tramvia (cotxe) 

troleibús (cotxe) 
vehicle elèctric o tramvia interurbans, quan s'especifica que es 

desplacen per un carrer o una via pública 

(u) Un vehicle especial emprat principalment en instal·lacions industrials 
és un vehicle de motor dissenyat principalment per a ser emprat dins dels 
edificis i les instal·lacions d'establiments industrials o comercials. 
Inclou: carretó industrial autopropulsat 

carro d’equipatge d’estació (motoritzat) 
toro (carretó elevador de forca) 
tramvia, carro o vagoneta (motoritzats) en mina o pedrera 
vagoneta de carbó en mina 
vehicle d’aeroport per a passatgers amb motor de bateria 
vehicle de transport (correu) (equipatge) amb motor de bateria 
vehicle de transport de troncs 
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(v) Un vehicle especial emprat principalment en l'agricultura és un 
vehicle de motor dissenyat específicament per a ser emprat en 
l'agricultura (horticultura), per exemple, per a treballar la terra, ocupar-se 
dels cultius, fer la collita i transportar materials a la granja. 
Inclou: maquinària agrícola autopropulsada 

recol·lectora 
tractor (i remolc) 

(w) Un vehicle especial per a la construcció és un vehicle de motor 
dissenyat específicament per a ser emprat en la construcció (i demolició) 
de carreteres, edificis i altres estructures. 
Inclou: anivelladora 

buldòzer 
compactadora 
excavadora 
mototrabuc 
pala mecànica 

(x) Un vehicle especial tot terreny és un vehicle de motor amb un disseny 
especial que el permet travessar terrenys accidentals o tous, o desplaçar-
se per damunt de la neu. Exemples d’aquest disseny especial són la 
construcció alta, les rodes i els pneumàtics especials, les erugues i la 
suspensió sobre un coixí d’aire. 
Inclou: aerolliscador que es desplaça per terra o per un aiguamoll 

trineu motoritzat 

Exclou: aerolliscador en aigües obertes –v. definició (y) 

(y) Una embarcació és qualsevol mitjà de transport de passatgers o de 
mercaderies per aigua. 
Inclou: aerolliscador NE 

(z) Una aeronau és qualsevol vehicle de transport de passatgers o 
mercaderies per aire. 
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Instruccions per a la classificació i la codificació dels 
accidents de mitjans de transport 

1. Si no s'especifica si un accident és de trànsit o no és de trànsit, es 
considerarà: 

a) Un accident de trànsit quan sigui classificable en les categories V10-
V82 i V87. 

b) Un accident que no és de trànsit quan sigui classificable en les 
categories V83-V86. En aquestes categories, la víctima és un vianant o 
bé un ocupant d'un vehicle dissenyat principalment per a un ús no 
viari. 

2. Quan es registrin accidents que impliquin més d'un tipus de mitjà de 
transport, empreu el següent ordre de prioritat: 

aeronaus i vehicles espacials (V95-V97) 
embarcacions (V90-V94) 
altres mitjans de transport (V01-V89, V98-V99) 

3. Quan les descripcions de l'accident de mitjà de transport no identifiquin la 
víctima com a ocupant d'un vehicle i es descrigui la víctima com a: 

abatuda 
arrossegada 
atropellada 
copejada 
esclafada 
lesionada 
morta 

per qualsevol vehicle, 
incloent 

animal muntat 
autobús 
bicicleta 
buldòzer 
camió 
camioneta 
cotxe 
motocicleta 
tractor 
tramvia 
tren 
tricicle motoritzat 
vehicle de tracció animal 
vehicle recreatiu 

 

 
classifiqueu la víctima com a vianant (categories V01-V09). 
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4. Quan les descripcions de l'accident de mitjà de transport no indiquin el rol 
de la víctima, com ara: 

accident 
col·lisió 
estavellament 
xoc 

NE (de) 

 aeronau espacial 
 allotjament mòbil 
 autobús 
 avió 
 barca 
 bicicleta 
 buldòzer 
 camió 
 camioneta 
 cotxe 
 embarcació 
 motocicleta 
 tractor 
 tramvia 
 tren 
 tricicle motoritzat  

classifiqueu la víctima com a ocupant o viatger del vehicle mencionat. 

Si es menciona més d'un vehicle, no feu cap suposició sobre el vehicle en 
què viatjava la víctima, llevat que els vehicles siguin idèntics. En comptes 
d'això, empreu per a la codificació les categories V87-V88, V90-V94, 
V95-V97 corresponents tenint en compte l'ordre de prioritat indicat a la 
nota 2 de més amunt. 

5. Quan un accident de mitjà de transport, com ara: 

vehicle (de motor) (sense motor): 
• agafa un revolt malament 
• perd el control (a causa de): 

• distracció del conductor 
• esclat de pneumàtic [rebentada] 
• fallada mecànica 
• somnolència del conductor 
• velocitat excessiva 

i té com a resultat una col·lisió, classifiqueu l'accident com a col·lisió. Si 
el resultat de l'accident no és cap col·lisió, classifiqueu-lo com a accident 
sense col·lisió d'acord amb el tipus de vehicle implicat. 
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6. Quan un accident de mitjà de transport que implica un vehicle en 
moviment, com ara: 

caiguda d'objecte sobre o dintre de 
caiguda, salt o empenta accidental des de 
cop per objecte llançat dintre o contra 
explosió de qualsevol part de 
incendi originat en 
intoxicació accidental per gasos d'escapament 

originats per 
lesió en ser llançat contra alguna part o 

objecte de 
lesió per part en moviment de 
ruptura de qualsevol part de 

vehicle en moviment  

 
i té com a resultat una col·lisió, classifiqueu l'accident com a col·lisió. Si 
el resultat de l'accident no és cap col·lisió, classifiqueu-lo com a accident 
sense col·lisió d'acord amb el tipus de vehicle implicat. 
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7. Els accidents de mitjans de transport terrestre descrits com a: 
bolcada (sense col·lisió) s'inclouen a V18, V28, V38, V48, V58, V68 i 

V78 
col·lisió (a causa de pèrdua de control) (a la via pública) entre vehicle i: 
• arbre 
• barrera de seguretat o tanca de 

llinda 
• barrera de separació entre 

carrils d’una carretera 
• contrafort (pont) (pas elevat) 
• esllavissada (sense moviment) 
• illot de seguretat 
• mitjana 
• objecte llançat davant de 

vehicle de motor 
• pal de servei públic 
• pedra caiguda 
• senyal de circulació o marca 

viària (circumstancials) 
• altres objectes fixos, mòbils o 

en moviment 

s'inclouen a V17, V27, V37, 
V47, V57, V67 i V77   

 
col·lisió amb animal (ramat) (no vigilat) s'inclouen a V10, V20, V30, 

V40, V50, V60 i V70 
col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal muntat s'inclouen a V16, 

V26, V36, V46, V56, V66 i V76. 

Vianant lesionat en accident de mitjà de transport 
(V01-V09) 

Exclou: col·lisió de vianant (en vehicle de vianants) amb un altre vianant 
(en vehicle de vianants) (W51) 

• amb caiguda posterior (W03) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V01-V06: 

.0 Accident que no és de trànsit 

.1 Accident de trànsit 

.9 Accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 
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  V01    Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb ped als 

  V02    Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de moto r de 
dues o tres rodes 

  V03    Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camionet a o 
furgoneta 

  V04    Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús 

  V05    Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o v ehicle 
ferroviari 

  V06    Vianant lesionat en col·lisió amb un altre vehicl e sense 
motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V09    Vianant lesionat en altres accidents de mitjans d e 
transport i vianant lesionat en accidents de mitjan s de 
transport no especificats 
Inclou: vianant lesionat per vehicle especial 

V09.0 Vianant lesionat en accident que no és de trà nsit i que 
implica altres vehicles de motor o vehicles de moto r no 
especificats  

V09.1 Vianant lesionat en accident que no és de trà nsit no 
especificat  

V09.2 Vianant lesionat en accident de trànsit que i mplica altres 
vehicles de motor o vehicles de motor no especifica ts  

V09.3 Vianant lesionat en accident de trànsit no es pecificat  
V09.9 Vianant lesionat en accident de mitjà de tran sport no 

especificat  
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Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport  
(V10-V19) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V10-V18: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Ciclista no especificat lesionat en accident que no és de trànsit 

.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.4 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.5 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.9 Ciclista no especificat lesionat en accident de trànsit 

  V10    Ciclista lesionat en col·lisió amb vianant o anim al 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V16) 

  V11    Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehic le amb 
pedals 

  V12    Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle de mot or de 
dues o tres rodes 

  V13    Ciclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camione ta o 
furgoneta 

  V14    Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant  o 
autobús 

  V15    Ciclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 
ferroviari 

  V16    Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehic le sense 
motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V17    Ciclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil 
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  V18    Ciclista lesionat en accident de mitjà de transpo rt 
sense col·lisió 
Inclou: caiguda o llançament des de vehicle amb pedals (sense 

col·lisió prèvia) a causa de bolcada: 
• sense col·lisió 
• NE 

  V19    Ciclista lesionat en altres accidents de mitjans de 
transport i ciclista lesionat en accidents de mitja ns de 
transport no especificats 

V19.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V19.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V19.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió  amb altres 
vehicles de motor o vehicles de motor no especifica ts en 
accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit de vehicle amb pedals NE 

V19.3 Ciclista [qualsevol] lesionat en accident que  no és de trànsit 
no especificat  
accident que no és de trànsit de vehicle amb pedals NE 
ciclista lesionat en accident que no és de trànsit NE 

V19.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V19.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V19.6 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió  amb altres 
vehicles de motor o vehicles de motor no especifica ts en 
accident de trànsit  
col·lisió de vehicle amb pedals NE (trànsit) 

V19.8 Ciclista [qualsevol] lesionat en altres accid ents de mitjans de 
transport especificats  
atrapat per part del vehicle amb pedals 

V19.9 Ciclista [qualsevol] lesionat en accident de trànsit no 
especificat  
accident de vehicle amb pedals NE 



   

  991 

Motociclista lesionat en accident de mitjà de trans port 
(V20-V29) 

Inclou: bicicleta motoritzada 
ciclomotor 
escúter 
motocicleta amb sidecar 

Exclou: vehicle de motor de tres rodes (V30-V39) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V20-V28: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Motociclista no especificat lesionat en accident que no és de trànsit 

.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.4 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.5 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.9 Motociclista no especificat lesionat en accident de trànsit 

  V20    Motociclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V26) 

  V21    Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle am b 
pedals 

  V22    Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle de  motor 
de dues o tres rodes 

  V23    Motociclista lesionat en col·lisió amb cotxe, cam ioneta 
o furgoneta 

  V24    Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle pe sant o 
autobús 

  V25    Motociclista lesionat en col·lisió amb ferrocarri l o 
vehicle ferroviari 



 

992   

  V26    Motociclista lesionat en col·lisió amb un altre v ehicle 
sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V27    Motociclista lesionat en col·lisió amb objecte fi x o 
immòbil 

  V28    Motociclista lesionat en accident de mitjà de tra nsport 
sense col·lisió 
Inclou: caiguda o llançament des de motocicleta (sense 

col·lisió prèvia) a causa de bolcada: 
• sense col·lisió 
• NE 

  V29    Motociclista lesionat en altres accidents de mitj ans de 
transport i motociclista lesionat en accidents de 
mitjans de transport no especificats 

V29.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V29.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V29.2 Motociclista no especificat lesionat en col·l isió amb altres 
vehicles de motor o vehicles de motor no especifica ts en 
accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit de motocicleta NE 

V29.3 Motociclista [qualsevol] lesionat en accident  que no és de 
trànsit no especificat  
accident que no és de trànsit de motocicleta NE 
motociclista lesionat en accident que no és de trànsit NE 

V29.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V29.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V29.6 Motociclista no especificat lesionat en col·l isió amb altres 
vehicles de motor o vehicles de motor no especifica ts en 
accident de trànsit  
col·lisió de motocicleta NE (trànsit) 
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V29.8 Motociclista [qualsevol] lesionat en altres a ccidents de 
mitjans de transport especificats  
atrapat per part de la motocicleta 

V29.9 Motociclista [qualsevol] lesionat en accident  de trànsit no 
especificat  
accident de motocicleta NE 

Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en 
accident de mitjà de transport 
(V30-V39) 

Inclou: tricicle motoritzat 

Exclou: motocicleta amb sidecar (V20-V29) 
vehicle dissenyat principalment per a un ús no viari (V86) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V30-V38: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident que no és 
de trànsit 

.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en 
accident que no és de trànsit 

.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.5 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.6 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.7 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident de trànsit 

.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en 
accident de trànsit 

  V30    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb vianant o animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V36) 
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  V31    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb vehicle amb pedals 

  V32    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes  

  V33    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 

  V34    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb vehicle pesant o autobús 

  V35    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 

  V36    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb un altre vehicle sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V37    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
col·lisió amb objecte fix o immòbil 

  V38    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
accident de mitjà de transport sense col·lisió 
Inclou: caiguda o llançament des de vehicle de motor de tres 

rodes a causa de bolcada: 
• sense col·lisió 
• NE 

  V39    Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesiona t en 
altres accidents de mitjans de transport, i ocupant  de 
vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident s de 
mitjans de transport no especificats 

V39.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V39.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  
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V39.2 Ocupant no especificat de vehicle de motor de  tres rodes 
lesionat en col·lisió amb altres vehicles de motor o vehicles 
de motor no especificats en accident que no és de t rànsit  
col·lisió que no és de trànsit que implica vehicle de motor de tres 

rodes NE 

V39.3 Ocupant [qualsevol] de vehicle de motor de tr es rodes 
lesionat en accident que no és de trànsit no especi ficat  
accident que no és de trànsit que implica vehicle de motor de tres 

rodes NE 
ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident que 

no és de trànsit NE 

V39.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V39.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V39.6 Ocupant no especificat de vehicle de motor de  tres rodes 
lesionat en col·lisió amb altres vehicles de motor o vehicles 
de motor no especificats en accident de trànsit  
col·lisió NE que implica vehicle de motor de tres rodes (trànsit) 

V39.8 Ocupant [qualsevol] de vehicle de motor de tr es rodes 
lesionat en altres accidents de mitjans de transpor t 
especificats  
atrapat per porta o altra part de vehicle de motor de tres rodes 

V39.9 Ocupant [qualsevol] de vehicle de motor de tr es rodes 
lesionat en accident de trànsit no especificat  
accident NE que implica vehicle de motor de tres rodes 

Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de t ransport 
(V40-V49) 

Inclou: microbús 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V40-V48: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident que no és 
de trànsit 
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.3 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en accident que no és de 
trànsit 

.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.5 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.6 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.7 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident de trànsit 

.9 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en accident de trànsit 

  V40    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vianan t o 
animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V46) 

  V41    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicl e amb 
pedals 

  V42    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicl e de 
motor de dues o tres rodes 

  V43    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe,  
camioneta o furgoneta 

  V44    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicl e 
pesant o autobús 

  V45    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb ferroc arril o 
vehicle ferroviari 

  V46    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb un alt re 
vehicle sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V47    Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb object e fix o 
immòbil 
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  V48    Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de  
transport sense col·lisió 
Inclou: bolcada: 

• sense col·lisió 
• NE 

  V49    Ocupant de cotxe lesionat en altres accidents de 
mitjans de transport i ocupant de cotxe lesionat en  
accidents de mitjans de transport no especificats 

V49.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V49.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V49.2 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en c ol·lisió amb 
altres vehicles de motor o vehicles de motor no esp ecificats 
en accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit de cotxe NE 

V49.3 Ocupant de cotxe [qualsevol] lesionat en acci dent que no és 
de trànsit no especificat  
accident que no és de trànsit de cotxe NE 
ocupant de cotxe lesionat en accident que no és de trànsit NE 

V49.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V49.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V49.6 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en c ol·lisió amb 
altres vehicles de motor o vehicles de motor no esp ecificats 
en accident de trànsit  
col·lisió de cotxe NE (trànsit) 

V49.8 Ocupant de cotxe [qualsevol] lesionat en altr es accidents de 
mitjans de transport especificats  
atrapat per porta o altra part del cotxe 

V49.9 Ocupant de cotxe [qualsevol] lesionat en acci dent de trànsit 
no especificat  
accident de cotxe NE 
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Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accide nt de 
mitjà de transport 
(V50-V59) 

Exclou: vehicle pesant (V60-V69) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V50-V58: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident que no és 
de trànsit 

.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en 
accident que no és de trànsit 

.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.5 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.6 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.7 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident de trànsit 

.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en 
accident de trànsit 

  V50    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb vianant o animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V56) 

  V51    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb vehicle amb pedals 

  V52    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb vehicle de motor de dues o tres rodes 

  V53    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb cotxe, camioneta o furgoneta 
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  V54    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb vehicle pesant o autobús 

  V55    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb ferrocarril o vehicle ferroviari 

  V56    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb un altre vehicle sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V57    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col· lisió 
amb objecte fix o immòbil 

  V58    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en acci dent 
de mitjà de transport sense col·lisió 
Inclou: bolcada: 

• sense col·lisió 
• NE 

  V59    Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en altr es 
accidents de mitjans de transport i ocupant de 
camioneta o furgoneta lesionat en accidents de mitj ans 
de transport no especificats 

V59.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V59.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V59.2 Ocupant no especificat de camioneta o furgone ta lesionat en 
col·lisió amb altres vehicles de motor o vehicles d e motor no 
especificats en accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit que implica camioneta o furgoneta 

NE 

V59.3 Ocupant [qualsevol] de camioneta o furgoneta lesionat en 
accident que no és de trànsit no especificat  
accident que no és de trànsit que implica camioneta o furgoneta 

NE 
ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident que no és 

de trànsit NE 
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V59.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V59.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V59.6 Ocupant no especificat de camioneta o furgone ta lesionat en 
col·lisió amb altres vehicles de motor o vehicles d e motor no 
especificats en accident de trànsit  
col·lisió NE que implica camioneta o furgoneta (trànsit) 

V59.8 Ocupant [qualsevol] de camioneta o furgoneta lesionat en 
altres accidents de mitjans de transport especifica ts  
atrapat per porta o altra part de la camioneta o furgoneta 

V59.9 Ocupant [qualsevol] de camioneta o furgoneta lesionat en 
accident de trànsit no especificat  
accident NE que implica camioneta o furgoneta 

Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de m itjà de 
transport 
(V60-V69) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V60-V68: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident que no és 
de trànsit 

.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en accident que no 
és de trànsit 

.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.5 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.6 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.7 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident de trànsit 

.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en accident de 
trànsit 
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  V60    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
vianant o animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V66) 

  V61    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
vehicle amb pedals 

  V62    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
vehicle de motor de dues o tres rodes 

  V63    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
cotxe, camioneta o furgoneta 

  V64    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
vehicle pesant o autobús 

  V65    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
ferrocarril o vehicle ferroviari 

  V66    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb un 
altre vehicle sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V67    Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió a mb 
objecte fix o immòbil 

  V68    Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de  mitjà 
de transport sense col·lisió 
Inclou: bolcada: 

• sense col·lisió 
• NE 

  V69    Ocupant de vehicle pesant lesionat en altres acci dents 
de mitjans de transport i ocupant de vehicle pesant  
lesionat en accidents de mitjans de transport no 
especificats 

V69.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  
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V69.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V69.2 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesi onat en col·lisió 
amb altres vehicles de motor o vehicles de motor no  
especificats en accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit que implica vehicle pesant NE 

V69.3 Ocupant [qualsevol] de vehicle pesant lesiona t en accident 
que no és de trànsit no especificat  
accident que no és de trànsit que implica vehicle pesant NE 
ocupant de vehicle pesant lesionat en accident que no és de trànsit 

NE 

V69.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V69.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V69.6 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesi onat en col·lisió 
amb altres vehicles de motor o vehicles de motor no  
especificats en accident de trànsit  
col·lisió NE que implica vehicle pesant (trànsit) 

V69.8 Ocupant [qualsevol] de vehicle pesant lesiona t en altres 
accidents de mitjans de transport especificats  
atrapat per porta o altra part del vehicle pesant 

V69.9 Ocupant [qualsevol] de vehicle pesant lesiona t en accident 
de trànsit no especificat  
accident NE que implica vehicle pesant 

Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de 
transport 
(V70-V79) 

Exclou: microbús (V40-V49) 
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  V70    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb viana nt o 
animal 
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V76) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V70-V78: 

.0 Conductor lesionat en accident que no és de trànsit 

.1 Passatger lesionat en accident que no és de trànsit 

.2 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident 
que no és de trànsit 

.3 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en accident que 
no és de trànsit 

.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle 

.5 Conductor lesionat en accident de trànsit 

.6 Passatger lesionat en accident de trànsit 

.7 Persona que viatja fora del vehicle lesionada en accident 
de trànsit 

.9 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en accident de 
trànsit 

  V71    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehic le 
amb pedals 

  V72    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehic le de 
motor de dues o tres rodes 

  V73    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe , 
camioneta o furgoneta 

  V74    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehic le 
pesant o autobús 

  V75    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb ferro carril 
o vehicle ferroviari 
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  V76    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb un al tre 
vehicle sense motor 
Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, 

tramvia 

  V77    Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb objec te fix 
o immòbil 

  V78    Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà d e 
transport sense col·lisió 
Inclou: bolcada: 

• sense col·lisió 
• NE 

  V79    Ocupant d'autobús lesionat en altres accidents de  
mitjans de transport i ocupant d'autobús lesionat e n 
accidents de mitjans de transport no especificats 

V79.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident que  no és de 
trànsit  

V79.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident que n o és de 
trànsit  

V79.2 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en col·lisió amb 
altres vehicles de motor o vehicles de motor no esp ecificats 
en accident que no és de trànsit  
col·lisió que no és de trànsit d'autobús NE 

V79.3 Ocupant d'autobús [qualsevol] lesionat en acc ident que no 
és de trànsit no especificat  
accident que no és de trànsit d'autobús NE 
ocupant d'autobús lesionat en accident que no és de trànsit NE 

V79.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor 
o vehicles de motor no especificats en accident de trànsit  

V79.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres ve hicles de motor o 
vehicles de motor no especificats en accident de tr ànsit  

V79.6 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en col·lisió amb 
altres vehicles de motor o vehicles de motor no esp ecificats 
en accident de trànsit  
col·lisió d'autobús NE (trànsit) 
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V79.8 Ocupant d'autobús [qualsevol] lesionat en alt res accidents 
de mitjans de transport especificats  
atrapat per porta o altra part de l'autobús 

V79.9 Ocupant d'autobús [qualsevol] lesionat en acc ident de trànsit 
no especificat  
accident d'autobús NE 

Altres accidents de mitjans de transport terrestre 
(V80-V89) 

  V80    Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesi onat 
en accident de mitjà de transport 

V80.0 Genet o ocupant lesionat per caiguda o llança ment des 
d'animal o vehicle de tracció animal en accident se nse 
col·lisió  
bolcada: 
• sense col·lisió 
• NE 

V80.1 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb via nant o animal  
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V80.7) 

V80.2 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb veh icle amb pedals  
V80.3 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb veh icle de motor 

de dues o tres rodes  
V80.4 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb cot xe, camioneta, 

furgoneta, vehicle pesant o autobús  
V80.5 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle de 

motor especificat  
V80.6 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb fer rocarril o vehicle 

ferroviari  
V80.7 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle 

sense motor  
col·lisió amb: 
• animal muntat 
• tramvia 
• vehicle de tracció animal 

V80.8 Genet o ocupant lesionat en col·lisió amb obj ecte fix o 
immòbil  
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V80.9 Genet o ocupant lesionat en altres accidents de mitjans de 
transport, i genet o ocupant lesionat en accidents de mitjans 
de transport no especificats  
accident de genet NE 
accident de vehicle de tracció animal NE 

  V81    Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesio nat en 
accident de mitjà de transport 
Inclou: persona que viatja fora del tren 

V81.0 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en col·lisió 
amb vehicle de motor en accident que no és de tràns it  

V81.1 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en col·lisió 
amb vehicle de motor en accident de trànsit  

V81.2 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en col·lisió 
amb material rodant o per cop de material rodant  

V81.3 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en col·lisió 
amb un altre objecte  
col·lisió de ferrocarril NE 

V81.4 Persona lesionada en pujar o baixar de ferroc arril o vehicle 
ferroviari  

V81.5 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat per 
caiguda en ferrocarril o vehicle ferroviari  
Exclou: caiguda: 

• durant descarrilament: 
• amb col·lisió prèvia (V81.0-V81.3) 
• sense col·lisió prèvia (V81.7) 

• en pujar o baixar de vehicle (V81.4) 

V81.6 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat per 
caiguda des de ferrocarril o vehicle ferroviari  
Exclou: caiguda: 

• durant descarrilament: 
• amb col·lisió prèvia (V81.0-V81.3) 
• sense col·lisió prèvia (V81.7) 

• en pujar o baixar de vehicle (V81.4) 

V81.7 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en 
descarrilament sense col·lisió prèvia  
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V81.8 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en altres 
accidents de ferrocarril especificats  
cop per caiguda de: 
• arbre 
• roca 
• terra 
explosió o incendi 

Exclou: descarrilament: 
• amb col·lisió prèvia (V81.0-V81.3) 
• sense col·lisió prèvia (V81.7) 

V81.9 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari l esionat en 
accident de ferrocarril no especificat  
accident de ferrocarril NE 

  V82    Ocupant de tramvia lesionat en accident de mitjà de 
transport 
Inclou: persona que viatja fora del tramvia 

V82.0 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor en accident que no és de trànsit  

V82.1 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor en accident de trànsit  

V82.2 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb material rodant 
o per cop de material rodant  

V82.3 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb un altre objecte  
Exclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal 

muntat (V82.8) 

V82.4 Persona lesionada en pujar o baixar de tramvi a 
V82.5 Ocupant de tramvia lesionat per caiguda en tr amvia  

Exclou: caiguda: 
• amb col·lisió prèvia (V82.0-V82.3) 
• en pujar o baixar de vehicle (V82.4) 

V82.6 Ocupant de tramvia lesionat per caiguda des d e tramvia  
Exclou: caiguda: 

• amb col·lisió prèvia (V82.0-V82.3) 
• en pujar o baixar de vehicle (V82.4) 

V82.7 Ocupant de tramvia lesionat en descarrilament  sense 
col·lisió prèvia  
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V82.8 Ocupant de tramvia lesionat en altres acciden ts de mitjans 
de transport especificats  
col·lisió amb tren o un altre vehicle sense motor 

V82.9 Ocupant de tramvia lesionat en accident de tr ànsit no 
especificat  
accident de tramvia NE 

  V83    Ocupant de vehicle especial emprat principalment en 
instal·lacions industrials lesionat en accident de mitjà 
de transport 
Exclou: vehicle estacionat o en manteniment (W31) 

V83.0 Conductor de vehicle industrial especial lesi onat en accident 
de trànsit  

V83.1 Passatger de vehicle industrial especial lesi onat en accident 
de trànsit  

V83.2 Persona que viatja fora de vehicle industrial  especial 
lesionada en accident de trànsit  

V83.3 Ocupant no especificat de vehicle industrial especial lesionat 
en accident de trànsit  

V83.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicl e industrial 
especial  

V83.5 Conductor de vehicle industrial especial lesi onat en accident 
que no és de trànsit  

V83.6 Passatger de vehicle industrial especial lesi onat en accident 
que no és de trànsit  

V83.7 Persona que viatja fora de vehicle industrial  especial 
lesionada en accident que no és de trànsit  

V83.9 Ocupant no especificat de vehicle industrial especial lesionat 
en accident que no és de trànsit  
accident de vehicle industrial especial NE 

  V84    Ocupant de vehicle especial emprat principalment en 
l'agricultura lesionat en accident de mitjà de tran sport 
Exclou: vehicle estacionat o en manteniment (W30) 

V84.0 Conductor de vehicle agrícola especial lesion at en accident 
de trànsit  

V84.1 Passatger de vehicle agrícola especial lesion at en accident 
de trànsit  
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V84.2 Persona que viatja fora de vehicle agrícola e special 
lesionada en accident de trànsit  

V84.3 Ocupant no especificat de vehicle agrícola es pecial lesionat 
en accident de trànsit  

V84.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicl e agrícola 
especial  

V84.5 Conductor de vehicle agrícola especial lesion at en accident 
que no és de trànsit  

V84.6 Passatger de vehicle agrícola especial lesion at en accident 
que no és de trànsit  

V84.7 Persona que viatja fora de vehicle agrícola e special 
lesionada en accident que no és de trànsit  

V84.9 Ocupant no especificat de vehicle agrícola es pecial lesionat 
en accident que no és de trànsit  
accident de vehicle agrícola especial NE 

  V85    Ocupant de vehicle especial per a la construcció 
lesionat en accident de mitjà de transport 
Exclou: vehicle estacionat o en manteniment (W31) 

V85.0 Conductor de vehicle especial per a la constr ucció lesionat 
en accident de trànsit  

V85.1 Passatger de vehicle especial per a la constr ucció lesionat 
en accident de trànsit  

V85.2 Persona que viatja fora de vehicle especial p er a la 
construcció lesionada en accident de trànsit  

V85.3 Ocupant no especificat de vehicle especial pe r a la 
construcció lesionat en accident de trànsit  

V85.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicl e especial per a 
la construcció  

V85.5 Conductor de vehicle especial per a la constr ucció lesionat 
en accident que no és de trànsit  

V85.6 Passatger de vehicle especial per a la constr ucció lesionat 
en accident que no és de trànsit  

V85.7 Persona que viatja fora de vehicle especial p er a la 
construcció lesionada en accident que no és de tràn sit  

V85.9 Ocupant no especificat de vehicle especial pe r a la 
construcció lesionat en accident que no és de tràns it  
accident de vehicle especial per a la construcció NE 
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  V86    Ocupant de vehicle especial tot terreny o un altr e 
vehicle de motor dissenyat principalment per a ús n o 
viari lesionat en accident de mitjà de transport 
Exclou: vehicle estacionat o en manteniment (W31) 

V86.0 Conductor de vehicle tot terreny o altre vehi cle de motor no 
viari lesionat en accident de trànsit  

V86.1 Passatger de vehicle tot terreny o altre vehi cle de motor no 
viari lesionat en accident de trànsit  

V86.2 Persona que viatja fora de vehicle tot terren y o altre vehicle 
de motor no viari lesionat en accident de trànsit  

V86.3 Ocupant no especificat de vehicle tot terreny  o altre vehicle 
de motor no viari lesionat en accident de trànsit  

V86.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicl e tot terreny o 
altre vehicle de motor no viari  

V86.5 Conductor de vehicle tot terreny o altre vehi cle de motor no 
viari lesionat en accident que no és de trànsit  

V86.6 Passatger de vehicle tot terreny o altre vehi cle de motor no 
viari lesionat en accident que no és de trànsit  

V86.7 Persona que viatja fora de vehicle tot terren y o altre vehicle 
de motor no viari lesionat en accident que no és de  trànsit  

V86.9 Ocupant no especificat de vehicle tot terreny  o altre vehicle 
de motor no viari lesionat en accident que no és de  trànsit  
accident de vehicle de motor no viari NE 
accident de vehicle de motor tot terreny NE 

  V87    Accident de trànsit de tipus especificat amb mitj à de 
transport de la víctima desconegut 
Exclou: col·lisió que implica: 

• ciclista (V10-V19) 
• vianant (V01-V09) 

V87.0 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle de motor 
de dues o tres rodes (trànsit)  

V87.1 Persona lesionada en col·lisió entre un altre  vehicle de motor 
i vehicle de motor de dues o tres rodes (trànsit)  

V87.2 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i camioneta o 
furgoneta (trànsit)  

V87.3 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i autobús (trànsit)  
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V87.4 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle pesant 
(trànsit)  

V87.5 Persona lesionada en col·lisió entre vehicle pesant i autobús 
(trànsit)  

V87.6 Persona lesionada en col·lisió entre ferrocar ril o vehicle 
ferroviari i cotxe (trànsit)  

V87.7 Persona lesionada en col·lisió entre altres v ehicles de motor 
especificats (trànsit)  

V87.8 Persona lesionada en altres accidents de mitj ans de 
transport especificats sense col·lisió que implique n vehicle 
de motor (trànsit)  

V87.9 Persona lesionada en altres accidents de mitj ans de 
transport especificats (amb col·lisió) (sense col·l isió) que 
impliquen vehicle sense motor (trànsit)  

  V88    Accident que no és de trànsit de tipus especifica t amb 
mitjà de transport de la víctima desconegut 
Exclou: col·lisió que implica: 

• ciclista (V10-V19) 
• vianant (V01-V09) 

V88.0 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
cotxe i vehicle de motor de dues o tres rodes  

V88.1 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre un 
altre vehicle de motor i vehicle de motor de dues o  tres rodes  

V88.2 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
cotxe i camioneta o furgoneta  

V88.3 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
cotxe i autobús  

V88.4 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
cotxe i vehicle pesant  

V88.5 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
vehicle pesant i autobús  

V88.6 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
ferrocarril o vehicle ferroviari i cotxe  

V88.7 Persona lesionada en col·lisió que no és de t rànsit entre 
altres vehicles de motor especificats  
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V88.8 Persona lesionada en altres accidents que no són de trànsit 
de mitjans de transport especificats sense col·lisi ó que 
impliquen vehicle de motor  

V88.9 Persona lesionada en altres accidents que no són de trànsit 
de mitjans de transport especificats (amb col·lisió ) (sense 
col·lisió) que impliquen vehicle sense motor  

  V89    Accident de vehicle de motor o sense motor, tipus  de 
vehicle no especificat 

V89.0 Persona lesionada en accident que no és de tr ànsit de 
vehicle de motor no especificat  
accident que no és de trànsit de vehicle de motor NE 

V89.1 Persona lesionada en accident que no és de tr ànsit de 
vehicle sense motor no especificat  
accident de vehicle sense motor NE (que no és de trànsit) 

V89.2 Persona lesionada en accident de trànsit de v ehicle de motor 
no especificat  
accident de vehicle de motor NE 
accident viari (de trànsit) NE 

V89.3 Persona lesionada en accident de trànsit de v ehicle sense 
motor no especificat  
accident de trànsit de vehicle sense motor NE 

V89.9 Persona lesionada en accident de vehicle no e specificat  
col·lisió NE 

Accidents de mitjans de transport aquàtic 
(V90-V94) 

Inclou: accidents d’embarcació durant activitats recreatives 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories V90-V94: 

.0 Vaixell mercant 

.1 Vaixell de passatge 
transbordador 
vaixell de línia regular 

.2 Vaixell de pesca 
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.3 Altres embarcacions motoritzades 
aerolliscador (en aigües obertes) 
moto aquàtica 

.4 Embarcació de vela 
iot 

.5 Canoa o caiac 

.6 Embarcació pneumàtica (no motoritzada) 

.7 Esquís aquàtics 

.8 Altres embarcacions no motoritzades 
planxa de surf 
planxa de vela 

.9 Embarcació no especificada 
barca NE 
embarcació NE 
vaixell NE 

  V90    Accident d'embarcació que causa ofegament per 
immersió i submersió 
Inclou: ofegament per immersió i submersió a causa de: 

• barca: 
• bolcada 
• enfonsada 

• caiguda o salt des de: 
• embarcació esclafada 
• vaixell en flames 

• altres tipus d’accidents d’embarcació 

Exclou: ofegament per immersió o submersió relacionats amb 
mitjans de transport aquàtic sense accident 
d'embarcació (V92) 
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  V91    Accident d’embarcació que causa altres tipus de 
lesions 
Inclou: caiguda provocada per col·lisió o un altre tipus 

d’accident de l’embarcació 
cop per caiguda d’objecte a causa d’accident 

d’embarcació 
cop per nau o una part de la nau a causa de caiguda o 

salt des de nau avariada 
cremada en vaixell en flames 
esclafada entre vaixells en col·lisió 
esclafada per bot salvavides després d’haver abandonat 

el vaixell 
lesió en accident d’embarcació que implica col·lisió 

d'embarcació 
qualsevol lesió, excepte ofegament per immersió i 

submersió, provocada per un accident d’embarcació 

Exclou: cremades per foc localitzat o explosió a bord de vaixell 
(V93) 

  V92    Ofegament per immersió i submersió relacionats am b 
mitjans de transport aquàtic sense accident 
d'embarcació 
Inclou: ofegament per immersió i submersió a causa d'un 

accident, com ara: 
• arrossegament per la borda per onada 
• caiguda: 

• a l’aigua 
• des de passarel·la d’embarcament 
• des de vaixell 

• llançament a l’aigua per moviment de vaixell 

Exclou: ofegament per immersió o submersió de nedador o bus 
que voluntàriament salta d'embarcació no implicada 
en accident (W69, W73) 
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  V93    Accident a bord d'embarcació, sense accident 
d'embarcació, que no causa ofegament per immersió i  
submersió 
Inclou: accident per maquinària en embarcació 

caiguda des d'un nivell superior de l'embarcació 
caiguda per esglaons o escales de mà en embarcació 
calor excessiva a: 
• sala d'evaporadors 
• sala de calderes 
• sala de màquines 
esclafada per caiguda d'objecte en vaixell 
explosió de caldera en vaixell de vapor 
foc localitzat en vaixell 
funcionament defectuós de reactor atòmic en 

embarcació 
intoxicació accidental per gasos o fums en vaixell 
lesions produïdes a l'embarcació per: 
• maquinària de bugaderia 
• maquinària de càrrega 
• maquinària de coberta 
• maquinària de cuina 
• maquinària de sala de màquines 

  

 

  V94    Altres accidents de mitjans de transport aquàtic i 
accidents de mitjans de transport aquàtic no 
especificats 
Inclou: accident sofert per una persona que no és ocupant de 

l'embarcació 
cop per barca durant esquí aquàtic 

Accidents de mitjans de transport aeri i espacial 
(V95-V97) 

  V95    Accident d'aeronau motoritzada que causa lesió a 
ocupant 
Inclou: aterratge forçós 

col·lisió amb qualsevol 
objecte fix, mòbil o 
en moviment 

explosió 
incendi 
xoc 

d'aeronau 
(motoritzada) o en 
aeronau 
(motoritzada) 
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V95.0 Accident d'helicòpter que causa lesió a l'ocu pant  
V95.1 Accident d'ultralleuger, microlleuger o motov eler que causa 

lesió a ocupant  
V95.2 Accident d'altra aeronau privada d'ales fixes  que causa lesió 

a ocupant  
V95.3 Accident d'aeronau comercial d'ales fixes que  causa lesió a 

ocupant  
V95.4 Accident d'aeronau espacial que causa lesió a  l'ocupant  
V95.8 Altres accidents d'aeronau que causen lesió a  ocupant  
V95.9 Accident d'aeronau no especificada que causa lesió a 

ocupant  
accident d'aeronau NE 
accident de mitjà de transport aeri NE 

  V96    Accident d'aeronau no motoritzada que causa lesió  a 
ocupant 
Inclou: aterratge forçós 

col·lisió amb qualsevol 
objecte fix, mòbil o 
en moviment 

explosió 
incendi 
xoc 

d'aeronau (no 
motoritzada) o en 
aeronau (no 
motoritzada) 

  

 

V96.0 Accident de globus que causa lesió a l'ocupan t 
V96.1 Accident d'ala delta que causa lesió a ocupan t 
V96.2 Accident de planador (no motoritzat) que caus a lesió a 

ocupant  
V96.8 Altres accidents d'aeronau no motoritzada que  causen lesió 

a ocupant  
estel de tracció que arrossega una persona 

V96.9 Accident d'aeronau no motoritzada no especifi cada que 
causa lesió a ocupant  
accident d'aeronau no motoritzada NE 
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  V97    Altres accidents de mitjans de transport aeri 
especificats 
Inclou: accidents soferts per persones que no són ocupants de 

l'aeronau 

V97.0 Ocupant d'aeronau lesionat en altres accident s de mitjans de 
transport aeri especificats  
caiguda en aeronau, sobre aeronau o des d'aeronau en accident de 

mitjà de transport aeri 

Exclou: accident en pujar o baixar de vehicle (V97.1) 

V97.1 Persona lesionada en pujar o baixar d'aeronau  
V97.2 Paracaigudista lesionat en accident de mitjà de transport aeri  

Exclou: persona que fa un descens després d’accident 
d’aeronau (V95-V96) 

V97.3 Persona a terra lesionada en accident de mitj à de transport 
aeri  
cop per objecte caigut d’aeronau 
lesió per hèlix 
xuclada per reactor 

V97.8 Altres accidents de mitjans de transport aeri  no classificats a 
cap altre lloc  
lesió per maquinària d'aeronau 

Exclou: accident d'aeronau NE (V95.9) 
exposició a variacions de la pressió atmosfèrica durant 

l'ascens o el descens (W94) 

Altres accidents de mitjans de transport i accident s de 
mitjans de transport no especificats 
(V98-V99) 

Exclou: accident de vehicle, tipus de vehicle no especificat (V89) 
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  V98    Altres accidents de mitjans de transport especifi cats 
Inclou: accident en, dintre de o que implica: 

• funicular, no sobre rails 
• iot de gel 
• iot de terra 
• telecadira 
• teleesquí de cabina 
atrapada o 

arrossegament per 
caiguda o salt des de 
objecte llançat des de o 

contra 

funicular, no sobre 
rails   

 

  V99    Accident de mitjà de transport no especificat 

Altres causes externes de lesions accidentals 
(W00-X59) 

Caigudes 
(W00-W19) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: agressió (Y01-Y02) 
autolesió intencionada (X80-X81) 
caiguda (a) (des de) (en) (sobre): 
• animal (V80.–) 
• caigudes repetides no provocades per accident (R29.6) 
• edifici en flames (X00) 
• l'aigua (amb ofegament per immersió o submersió) (W65-W74) 
• maquinària (en funcionament) (W28-W31) 
• un foc (X00-X04, X08-X09) 
• vehicle de transport (V01-V99) 

  W00    Caiguda al mateix nivell que implica gel i neu 
Exclou: caiguda amb menció de: 

• esglaons i escales (W10) 
• patins de gel i esquís (W02) 
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  W01    Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopega da i 
entrebancada 
Exclou: caiguda que implica gel o neu (W00) 

  W02    Caiguda que implica patins de gel, esquís, patins  de 
rodes o monopatins 

  W03    Altra caiguda al mateix nivell per col·lisió amb una altra 
persona o empenta d'una altra persona 
Inclou: caiguda per col·lisió de vianant (en vehicle de 

vianants) amb un altre vianant (en vehicle de 
vianants) 

Exclou: caiguda que implica gel o neu (W00) 
esclafada o empenta per una multitud o desbandada 

humana (W52) 

  W04    Caiguda d'una persona en ser transportada o 
sostinguda per altres persones 
Inclou: caiguda accidental d'una persona en ser transportada 

  W05    Caiguda que implica cadira de rodes 

  W06    Caiguda que implica llit 

  W07    Caiguda que implica cadira 

  W08    Caiguda que implica altres mobles 

  W09    Caiguda que implica instal·lacions de pati de joc s 
Exclou: caiguda que implica maquinària recreativa (W31) 

  W10    Caiguda per i des d'esglaons i escales 
Inclou: caiguda (per) (des de): 

• escala mecànica 
• pendent 
• que implica gel o neu en esglaons i escales 
• rampa 

  W11    Caiguda per i des d'escala de mà 

  W12    Caiguda per i des de bastida 
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  W13    Caiguda des de, fora de o per un edifici o una al tra 
estructura 
Inclou: caiguda des de, fora de o per: 

• asta de bandera 
• balcó 
• barana 
• edifici 
• finestra 
• paret 
• pont 
• sostre 
• terra 
• torrassa 
• torre 
• viaducte 

Exclou: caiguda o salt des d'edifici o estructura en flames 
(X00.–) 

esfondrament d’un edifici o estructura (W20.–) 

  W14    Caiguda des d'arbre 

  W15    Caiguda des de cingle 

  W16    Immersió o salt a l'aigua que causa lesió diferen t 
d'ofegament per immersió o submersió 
Inclou: topada o cop contra: 

• fons en immersió o salt en aigües somes 
• paret o trampolí de piscina 
• superfície de l’aigua 

Exclou: efectes de la pressió atmosfèrica a causa d'immersió 
(W94) 

immersió amb subministrament insuficient d'aire 
(W81) 

ofegament per immersió i submersió accidentals 
(W65-W74) 
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  W17    Altre tipus de caiguda des d’un nivell superior 
Inclou: caiguda des de o en: 

• cavitat 
• cisterna 
• clot, sot 
• escocell 
• forat 
• moll 
• paller 
• pedrera 
• pou 

  W18    Altre tipus de caiguda al mateix nivell 
Inclou: caiguda: 

• al mateix nivell NE 
• des del vàter 
• per xoc contra objecte 

  W19    Caiguda no especificada 
Inclou: caiguda accidental NE 

Exposició a forces mecàniques inanimades 
(W20-W49) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: agressió (X85-Y09) 
autolesió intencionada (X60-X84) 
contacte o col·lisió amb animals o persones (W50-W64) 
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  W20    Cop per objecte llançat, projectat o caigut 
Inclou: arbre caigut 

esfondrament d’edifici, excepte per incendi 
esfondrament sense asfíxia o sufocació 
pedra caiguda 
roca caiguda 

Exclou: caiguda d’objecte a causa de: 
• accident de maquinària (W24, W28-W31) 
• accident de mitjà de transport (V01-V99) 
• cataclisme (X34-X39) 
equipament esportiu (W21) 
esfondrament d'edifici en flames (X00) 
objecte posat en moviment per: 
• arma de foc (W32-W34) 
• explosió (W35-W40) 

  W21    Cop o topada contra equipament esportiu 
Inclou: cop per: 

• pal o disc d'hoquei 
• pilota llançada o copejada 

  W22    Cop o topada contra altres objectes 
Inclou: topada amb la paret 
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  W23    Atrapada, esclafada, agafada o enxampada en o ent re 
objectes 
Inclou: atrapada, esclafada, agafada o enxampada: 

• en objecte 
• entre: 

• objectes en 
moviment 

• objectes 
immòbils i 
en 
moviment 

com ara 

caixa d'embalatge i terra, 
després de perdre el 
control 

escorredor de rentadora 
objecte plegable 
porta corredissa i el seu 

bastiment 

 

 
Exclou: cop per objecte llançat, projectat o caigut (W20) 

lesió causada per: 
• dispositius elevadors i transmissors (W24) 
• estris manuals no elèctrics (W27) 
• instruments tallants o punxants (W25-W27) 
• maquinària (W28-W31) 
• vehicle de transport emprat com a mitjà de transport 

(V01-V99) 

  W24    Contacte amb dispositius elevadors i transmissors  no 
classificats a cap altre lloc 
Inclou: argue 

bossell, palanqui 
cable 
cable de transmissió 
corda 
corretja de transmissió 
polispast de cadena 

Exclou: accidents de mitjans de transport (V01-V99) 

  W25    Contacte amb vidre afilat 
Exclou: caiguda que implica vidre (W00-W19) 

vidres projectats per explosió o tret d'arma de foc 
(W32-W40) 

  W26    Contacte amb ganivet, espasa o daga 
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  W27    Contacte amb estri manual no elèctric 
Inclou: agulla 

aixada 
cisell 
destral 
forca 
forquilla 
màquina de cosir no elèctrica 
obrellaunes NE 
pala 
picador de gel 
rascle 
tallapapers 
tisores 
tornavís 
xerrac 

Exclou: agulla hipodèrmica (W46) 

  W28    Contacte amb tallagespa motoritzat 
Exclou: exposició a corrent elèctric (W86) 

  W29    Contacte amb altres estris manuals i dispositius 
domèstics elèctrics 
Inclou: assecadora centrífuga elèctrica 

batedora 
eina de bricolatge elèctrica 
eina de jardineria elèctrica 
ganivet elèctric 
màquina de cosir elèctrica 
mototisores de bardisses 
obrellaunes elèctric 
rentadora 
serra de cadena elèctrica 

Exclou: exposició a corrent elèctric (W86) 
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  W30    Contacte amb maquinària agrícola 
Inclou: batedora 

màquina agrícola de tracció animal 
màquina de segar i batre 
maquinària agrícola NE 
recol·lectora 
segadora 

Exclou: contacte amb maquinària agrícola autopropulsada o 
arrossegada per un vehicle (V01-V99) 

exposició a corrent elèctric (W86) 

  W31    Contacte amb altra maquinària i contacte amb 
maquinària no especificada 
Inclou: màquina NE  

maquinària recreativa 

Exclou: contacte amb maquinària autopropulsada o arrossegada 
per un vehicle (V01-V99) 

exposició a corrent elèctric (W86) 

  W32    Tret d'arma curta 
Inclou: arma de mà 

pistola 
revòlver 

Exclou: pistola de Very (W34) 

  W33    Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc 
Inclou: metralladora 

rifle de caça 
rifle militar 

Exclou: arma d'aire (W34) 

  W34    Tret d'altres armes de foc i tret d'armes de foc no 
especificades 
Inclou: arma d'aire 

escopeta BB 
ferida de bala NE 
pistola de Very [pistola de bengales] 
tret NE 

  W35    Explosió i ruptura de caldera 
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  W36    Explosió i ruptura de cilindre de gas 
Inclou: dipòsit d’aire 

dipòsit de gas a pressió 
envàs d’aerosol 

  W37    Explosió i ruptura de pneumàtic, canonada o màneg a 
pressuritzats 

  W38    Explosió i ruptura d'altres dispositius pressurit zats 
especificats 

  W39    Accident pirotècnic 

  W40    Explosió d'altres materials 
Inclou: explosió (en): 

• dipòsit 
• fàbrica 
• graner 
• municions 
• NE 
gas explosiu 
materials per a voladura 

  W41    Exposició a doll d'alta pressió 
Inclou: doll hidràulic 

doll pneumàtic 

  W42    Exposició a soroll 
Inclou: ones sonores 

ones supersòniques 

  W43    Exposició a vibració 
Inclou: ones d'infrasò 

  W44    Cos estrany que entra o penetra l'ull o un orific i natural 
Exclou: inhalació o ingestió de cos estrany amb obstrucció del 

tracte respiratori (W78-W80) 
líquid corrosiu (X49) 
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  W45    Cos estrany o objecte que travessa la pell 
Inclou: clau 

estella 
tap de llauna 
vora d’un paper rígid 

Exclou: contacte amb: 
• agulla hipodèrmica (W46.–) 
• estris manuals (no elèctrics) (elèctrics) (W27-W29) 
• ganivet, espasa o daga (W26.–) 
• vidre afilat (W25.–) 
cop amb objectes (W20-W22) 

  W46    Contacte amb agulla hipodèrmica 

  W49    Exposició a altres forces mecàniques inanimades i  
exposició a forces mecàniques inanimades no 
especificades 
Inclou: forces gravitatòries [G] anòmales 

Exposició a forces mecàniques animades 
(W50-W64) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: mossegades verinoses (X20-X29) 
picades (verinoses) (X20-X29) 

  W50    Cop, copejament, puntada de peu, torçada, mossega da 
o esgarrapada fets per una altra persona 
Exclou: agressió (X85-Y09) 

cop amb objectes (W20-W22) 

  W51    Topada o xoc amb una altra persona 
Exclou: caiguda per col·lisió de vianant (en vehicle de 

vianants) amb un altre vianant (en vehicle de 
vianants) (W03) 

  W52    Esclafada, empenta o trepitjada per una multitud o 
desbandada humana 

  W53    Mossegada de rata 
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  W54    Mossegada o cop de gos 

  W55    Mossegada o cop d'altres mamífers 
Exclou: contacte amb mamífer marí (W56) 

  W56    Contacte amb animal marí 
mossegada o cop d'animal marí 

  W57    Picada o fiblada d'insecte no verinós i altres ar tròpodes 
no verinosos 

  W58    Mossegada o cop de cocodril o caiman 

  W59    Mossegada o esclafada per altres rèptils 
Inclou: llargandaix 

serp no verinosa 

  W60    Contacte amb punxes o espines de plantes i fulles  
punxegudes 

  W64    Exposició a altres forces mecàniques animades i 
exposició a forces mecàniques animades no 
especificades 

Ofegament per immersió i submersió accidentals 
(W65-W74) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: ofegament per immersió i submersió a causa de: 
• accident de mitjà de transport aquàtic (V90.–, V92.–) 
• accidents de mitjans de transport (V01-V99) 
• cataclisme (X34-X39) 

  W65    Ofegament per immersió i submersió a la banyera 

  W66    Ofegament per immersió i submersió consecutius a 
caiguda a la banyera 

  W67    Ofegament per immersió i submersió a la piscina 
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  W68    Ofegament per immersió i submersió consecutius a 
caiguda a la piscina 

  W69    Ofegament per immersió i submersió en aigües 
naturals 
Inclou: llac 

mar oberta 
rierol 
riu 

  W70    Ofegament per immersió i submersió consecutius a 
caiguda en aigües naturals 

  W73    Altres ofegaments per immersió i submersions 
especificats 
Inclou: dipòsit d’extinció 

embassament 

  W74    Ofegament per immersió i submersió no especificat s 
Inclou: caiguda a aigua NE 

ofegament per immersió NE 

Altres dificultats per respirar accidentals 
(W75-W84) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

  W75    Sufocació i estrangulació accidentals al llit 
Inclou: sufocació i estrangulació per: 

• coixí 
• cos de la mare 
• roba de llit 

  W76    Altres penjaments i estrangulacions accidentals 

  W77    Dificultat per respirar per esfondrament, caiguda  de 
terra i altres substàncies 
Inclou: esfondrament NE 

Exclou: esfondrament provocat per cataclisme (X34-X39) 
esfondrament sense asfíxia o sufocació (W20) 
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  W78    Inhalació de continguts gàstrics 
Inclou: asfíxia per 

ennuegada amb 
sufocació per 

vòmit [aliment regurgitat]  
 

aspiració i inhalació de vòmit (dins del tracte 
respiratori) NE 

compressió de la 
tràquea 

interrupció de la 
respiració 

obstrucció de la 
respiració 

per vòmit a l'esòfag   

 
Exclou: lesió, excepte asfíxia o obstrucció del tracte respiratori, 

causada per vòmit (W44) 
obstrucció de l'esòfag per vòmit, sense menció 

d’asfíxia o obstrucció del tracte respiratori (W44) 

  W79    Inhalació i ingestió d’aliments que causen obstru cció 
del tracte respiratori 
Inclou: asfíxia per 

ennuegada amb 
sufocació per 

aliment [inclosos ossos o llavors]  
 

aspiració i inhalació d’aliments [qualsevol] (dins del 
tracte respiratori) NE 

compressió de la 
tràquea 

interrupció de la 
respiració 

obstrucció de la 
respiració 

per aliments a l'esòfag   

 
obstrucció de la faringe per aliments (bol) 

Exclou: inhalació de vòmit (W78) 
lesió, excepte asfíxia o obstrucció del tracte respiratori, 

causada per aliments (W44) 
obstrucció de l'esòfag per aliments, sense menció 

d’asfíxia o obstrucció del tracte respiratori (W44) 
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  W80    Inhalació i ingestió d'altres objectes que causen  
obstrucció del tracte respiratori 
Inclou: asfíxia per 

ennuegada 
amb 

sufocació per 

qualsevol objecte, excepte 
aliments o vòmit, que entra 
pel nas o per la boca 

  

 
aspiració i inhalació de cos estrany, excepte aliments o 

vòmit (dins del tracte respiratori) NE 
compressió de la 

tràquea 
interrupció de la 

respiració 
obstrucció de la 

respiració 

per cos estrany a l'esòfag   

 
cos estrany al nas 
obstrucció de la faringe per cos estrany 

Exclou: inhalació de vòmit o aliments (W78-W79) 
lesió, excepte asfíxia o obstrucció del tracte respiratori, 

causada per cos estrany (W44) 
obstrucció de l'esòfag per cos estrany, sense menció 

d’asfíxia o obstrucció del tracte respiratori (W44) 

  W81    Confinament o atrapada en un entorn amb poc oxige n 
Inclou: immersió amb subministrament insuficient d’aire 

tancament accidental en refrigerador o altres espais 
hermètics 

Exclou: sufocació per bossa de plàstic (W83) 

  W83    Altres dificultats per respirar especificades 
Inclou: sufocació per bossa de plàstic 

  W84    Dificultat per respirar no especificada 
Inclou: asfíxia NE 

aspiració NE 
sufocació NE 
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Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatu ra i 
pressió ambientals extremes 
(W85−−−−W99) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: accident iatrogènic sofert pel pacient en procediments mèdics i 
quirúrgics (Y63.2-Y63.5) 

exposició a: 
• calor natural (X30) 
• fred natural (X31) 
• llum solar (X32) 
• radiació NE (X39) 
reacció anòmala a una complicació del tractament, sense menció 

d'accident iatrogènic (Y84.2) 
víctima de llamp (X33) 

  W85    Exposició a línies de transmissió elèctrica 

  W86    Exposició a altres tipus de corrent elèctric espe cificat 

  W87    Exposició a corrent elèctric no especificat 
Inclou: cremades o altres lesions provocades per corrent 

elèctric NE 
electrocució NE 
xoc elèctric NE 

  W88    Exposició a radiació ionitzant 
Inclou: isòtops radioactius 

raigs X 

  W89    Exposició a llum visible i ultraviolada artificia ls 
Inclou: llum de soldadura (per arc) 

  W90    Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant  
Inclou: radiació de radiofreqüència 

radiació infraroja 
radiació làser 

   
 

  W91    Exposició a tipus de radiació no especificat 

  W92    Exposició a calor excessiva d'origen artificial 
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  W93    Exposició a fred excessiu d'origen artificial 
Inclou: contacte amb o inhalació de: 

• aire líquid 
• gel sec 
• hidrogen líquid 
• nitrogen líquid 
exposició prolongada en cambra frigorífica 

  W94    Exposició a pressió atmosfèrica alta i baixa i va riacions 
de la pressió atmosfèrica 
Inclou: canvi brusc de la pressió atmosfèrica en l’aeronau 

durant l’ascens o el descens 
pressió atmosfèrica alta per descens ràpid dins l'aigua 
reducció de la pressió atmosfèrica en tornar a la 

superfície des de: 
• immersió profunda 
• sota terra 
residència o estada prolongada a gran altitud com a 

causa de: 
• anòxia 
• baroodontàlgia 
• barootitis 
• hipòxia 
• mal de muntanya 

  W99    Exposició a altres factors ambientals artificials  i 
exposició a factors ambientals artificials no 
especificats 

Exposició a fum, foc i flames 
(X00-X09) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Inclou: foc provocat per un llamp 

Exclou: accidents de mitjans de transport (V01-V99) 
foc secundari a causa d'una explosió (W35-W40) 
incendi provocat (X97) 
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  X00    Exposició a foc incontrolat en edifici o estructu ra 
Inclou: caiguda des de 

cop per caiguda 
d’objecte des de 

esfondrament de 
salt des de 

edifici o estructura en 
flames   

 
conflagració 
cremada 
fusió 
incendi 

de ornaments 
mobiliari  

 

  X01    Exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o u na altra 
estructura 
Inclou: incendi forestal 

  X02    Exposició a foc controlat en edifici o estructura  
Inclou: incendi en: 

• estufa 
• llar de foc 

  X03    Exposició a foc controlat fora d'un edifici o una  altra 
estructura 
Inclou: foguera 

  X04    Exposició a ignició de material altament inflamab le 
Inclou: ignició de: 

• gasolina 
• petroli 
• querosè 

  X05    Exposició a ignició o fusió de roba de dormir 

  X06    Exposició a ignició o fusió d'altres tipus de rob a i 
indumentària 
Inclou: fusió 

ignició de bijuteria de plàstic   
 

  X08    Exposició a altres tipus de fum, foc i flames 
especificats 

  X09    Exposició a fum, foc i flames no especificats 
Inclou: cremades NE 

incineració NE 
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Contacte amb calor i substàncies calentes 
(X10-X19) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: exposició a: 
• calor natural excessiva (X30) 
• foc i flames (X00-X09) 

  X10    Contacte amb begudes, aliments, greixos i olis de  
cuinar calents 

  X11    Contacte amb aigua calenta de l'aixeta 
Inclou: aigua calenta de: 

• banyera 
• cubell 
• galleda 
aigua calenta que brolla de: 
• aixeta 
• mànega 

  X12    Contacte amb altres líquids calents 
Inclou: aigua escalfada als fogons 

Exclou: metalls calents (líquids) (X18) 

  X13    Contacte amb vapor d'aigua i altres vapors calent s 

  X14    Contacte amb aire i gasos calents 
Inclou: inhalació d'aire i gasos calents 

  X15    Contacte amb aparells domèstics calents 
Inclou: bullidor 

cassó (vidre) (metall) 
cuina 
escalfaplats 
fogons (cuina) 
torradora 

Exclou: aparells de calefacció (X16) 

  X16    Contacte amb aparells de calefacció, radiadors i 
canonades calents 
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  X17    Contacte amb motors, màquines i eines calents 
Exclou: aparells de calefacció, radiadors i canonades calents 

(X16) 
aparells domèstics calents (X15) 

  X18    Contacte amb altres metalls calents 
Inclou: metall líquid 

  X19    Contacte amb altres fonts de calor i substàncies 
calentes i amb fonts de calor i substàncies calente s no 
especificades 
Exclou: objectes que normalment no són calents, per exemple 

un objecte que esdevé calent a causa d'un incendi 
domèstic (X00-X09) 

Contacte amb animals i plantes verinosos 
(X20-X29) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Inclou: inoculació de verí mitjançant ullals, pèls, espines, tentacles i altres 
parts verinoses 

picades i mossegades verinoses 
substància química alliberada per: 
• animal 
• insecte 

Exclou: ingestió d'animals o plantes verinosos (X49) 

  X20    Contacte amb serps i llangardaixos verinosos 
Inclou: búngar 

cobra 
cròtal 
escurçó 
monstre de Gila 
serp (verinosa) 
serp marina 
serp punta de llança 

Exclou: llangardaix (no verinós) (W59) 
serp no verinosa (W59) 
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  X21    Contacte amb aranyes verinoses 
Inclou: taràntula 

viuda negra 

  X22    Contacte amb escorpins 

  X23    Contacte amb vespes i abelles 

  X24    Contacte amb miriàpodes (centpeus i milpeus) 
verinosos (tropicals) 

  X25    Contacte amb altres artròpodes verinosos 
Inclou: eruga 

formiga 

  X26    Contacte amb animals i plantes marins verinosos 
Inclou: anemone de mar 

cogombre de mar 
coral 
eriçó de mar 
medusa 
nematocist 

Exclou: animals marins no verinosos (W56) 
serps marines (X20) 

  X27    Contacte amb altres animals verinosos especificat s 

  X28    Contacte amb altres plantes verinoses especificad es 
Inclou: inoculació de verins o toxines dins o a través de la pell 

per 
punxes, espines o altres mecanismes de les plantes 

Exclou: ferida punxant NE causada per punxes o espines de 
plantes (W60) 

ingestió de plantes verinoses (X49) 

  X29    Contacte amb animal o planta verinosos no 
especificats 
Inclou: mossegada verinosa NE 

picada (verinosa) NE 
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Exposició a les forces de la natura 
(X30-X39) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

  X30    Exposició a calor natural excessiva 
Inclou: calor excessiva com a causa d'insolació 

exposició a calor NE 

Exclou: calor excessiva d'origen artificial (W92) 

  X31    Exposició a fred natural excessiu 
Inclou: exposició a: 

• condicions meteorològiques 
• fred NE 
fred excessiu com a causa de: 
• mà o peu d'immersió 
• penellons NE 

Exclou: contacte amb o inhalació de: 
• gas liquat (W93) 
• gel sec (W93) 
fred d'origen artificial (W93) 

  X32    Exposició a la llum solar 

  X33    Víctima de llamp 
Exclou: foc provocat per llamp (X00-X09) 

lesió per caiguda d’un arbre o un altre objecte 
provocada per llamp (W20) 

  X34    Víctima de terratrèmol 

  X35    Víctima d'erupció volcànica 

  X36    Víctima d'allau, esllavissada de terra o altres 
moviments del sòl 
Inclou: esllavissada de fang per cataclisme 

Exclou: accident de mitjà de transport que implica col·lisió 
amb allau o esllavissada de terres no en moviment 
(V01-V99) 

terratrèmol (X34) 
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  X37    Víctima de tempesta per cataclisme 
Inclou: cicló 

huracà 
ona de marea causada per una tempesta 
pluja torrencial 
torb 
tornado 
vehicle de transport que surt de la carretera a causa de 

tempesta 
xàfec 

Exclou: accident de mitjà de transport que es produeix després 
de tempesta (V01-V99) 

esfondrament de presa o estructura artificial que 
provoca moviment del sòl (X36) 

 

  X38    Víctima d'inundació 
Inclou: inundació: 

• a causa de tempesta remota 
• com a causa directa de tempesta 
• per cataclisme a causa de neu fosa 

Exclou: esfondrament de presa o estructura artificial que 
provoca moviment del sòl (X36) 

ona de marea: 
• causada per tempesta (X37) 
• NE (X39) 

  X39    Exposició a altres forces de la natura i exposici ó a 
forces de la natura no especificades 
Inclou: ona de marea NE 

radiació natural NE 

Exclou: exposició NE (X59.9) 
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Intoxicació i exposició accidentals a substàncies n ocives 
(X40-X49) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Nota: Trobareu la llista de fàrmacs específics i altres substàncies 
classificats en les categories de tres caràcters a la «Taula de 
fàrmacs i substàncies químiques» de l'índex alfabètic. Identifiqueu 
la prova de la presència d'alcohol en combinació amb les 
substàncies especificades més avall amb els codis suplementaris 
Y90-Y91. 

Inclou: accidents en el consum de drogues, fàrmacs i productes biològics 
en procediments mèdics i quirúrgics 

intoxicació (autoinfligida) si no s'especifica si és accidental o amb 
intenció de ferir; seguiu les resolucions legals quan sigui 
possible (vegeu nota a Y10-Y34) 

sobredosi accidental de fàrmac, fàrmac equivocat administrat o 
pres per error i fàrmac pres inadvertidament 

Exclou: administració amb propòsits suïcida o homicida, o amb intenció 
de ferir, o en altres circumstàncies classificables a X60-X69, 
X85-X90, Y10-Y19 

fàrmac correcte administrat adequadament en dosi terapèutica o 
profilàctica com a causa de qualsevol reacció adversa (Y40-
Y59) 

  X40    Intoxicació i exposició accidentals a analgèsics,  
antipirètics i antireumàtics no opioides 
Inclou: antiinflamatoris no esteroïdals [AINE] 

derivats de la pirazolona 
derivats del 4-aminofenol 
salicilats 
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  X41    Intoxicació i exposició accidentals a antiepilèpt ics, 
hipnosedants, antiparkinsonians i psicòtrops no 
classificats a cap altre lloc 
Inclou: antidepressius 

barbitúrics 
compostos de la metaqualona 
derivats de la hidantoïna 
iminoestilbens 
neurolèptics 
psicoestimulants 
succinimides i oxazolidinadiones 
tranquil·litzants 

  X42    Intoxicació i exposició accidentals a narcòtics i  
psicodislèptics [al·lucinògens] no classificats a c ap 
altre lloc 
Inclou: cànnabis (derivats) 

cocaïna 
codeïna 
heroïna 
lisergida [LSD] 
mescalina 
metadona 
morfina 
opi (alcaloides) 

  X43    Intoxicació i exposició accidentals a altres fàrm acs que 
actuen en el sistema nerviós autònom 
Inclou: parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i 

espasmolítics 
parasimpaticomimètics [colinèrgics] 
simpaticolítics [antiadrenèrgics] 
simpaticomimètics [adrenèrgics] 
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  X44    Intoxicació i exposició accidentals a altres drog ues, 
fàrmacs i productes biològics, i intoxicació i expo sició 
accidentals a drogues, fàrmacs i productes biològic s 
no especificats 
Inclou: agents d'acció sistèmica i hematològica 

agents que actuen principalment sobre la musculatura 
llisa i estriada i sobre l’aparell respiratori 

anestèsics (generals) (locals) 
antibiòtics sistèmics i altres antiinfecciosos 
fàrmacs i agents d'equilibri hidroelectrolític que actuen 

en el metabolisme dels minerals i l'àcid úric 
fàrmacs que actuen en: 
• aparell cardiovascular 
• aparell gastrointestinal 
gasos terapèutics 
hormones i substituts sintètics 
preparats tòpics 
vacunes 

  X45    Intoxicació i exposició accidentals a alcohol 
Inclou: alcohol: 

• butílic [1-butanol] 
• etílic [etanol] 
• isopropílic [2-propanol] 
• metílic [metanol] 
• propílic [1-propanol] 
• NE 
oli de fusel 

  X46    Intoxicació i exposició accidentals a dissolvents  
orgànics i hidrocarburs halogenats i els seus vapor s 
Inclou: benzè i homòlegs 

clorofluorocarbonis 
petroli (derivats) 
tetraclorur de carboni [tetraclormetà] 
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  X47    Intoxicació i exposició accidentals a altres gaso s i 
vapors 
Inclou: diòxid de sofre 

gas d’escapament (de vehicle) de motor 
gas d'ús general 
gas lacrimogen 
monòxid de carboni 
òxids nitrosos 

Exclou: gasos i vapors de metalls (X49) 

  X48    Intoxicació i exposició accidentals a pesticides 
Inclou: conservants de la fusta 

fumigants 
fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 

Exclou: nutrients vegetals i fertilitzants (X49) 

  X49    Intoxicació i exposició accidentals a altres prod uctes 
químics i substàncies nocives, i intoxicació i expo sició 
accidentals a productes químics i substàncies nociv es 
no especificats 
Inclou: coles i adhesius 

comestibles i plantes verinosos 
corrosius aromàtics, àcids i àlcalis càustics 
intoxicació NE 
metalls, incloent gasos i vapors 
nutrients vegetals i fertilitzants 
pintures i colorants 
sabons i detergents 

Exclou: contacte amb animals i plantes verinosos (X20-X29) 

Esforç excessiu, viatges i privació 
(X50-X57) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Exclou: accidents de mitjans de transport (V01-V99) 
agressió (X85-Y09) 
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  X50    Esforç excessiu i moviments forçats o repetitius 
Inclou: aixecar: 

• objectes pesants 
• pesos 
córrer una marató 
remar 

  X51    Viatge i moviment 

  X52    Estada prolongada en condicions d’ingravitació 
Inclou: ingravitació en nau espacial (simulador) 

  X53    Manca d’aliments 
Inclou: manca d’aliments a causa de: 

• fam 
• inanició 
• nodriment insuficient 

Exclou: negligència o abandonament (Y06.–) 

  X54    Manca d'aigua 
Inclou: manca d’aigua a causa de: 

• deshidratació 
• inanició 

Exclou: negligència o abandonament (Y06.–) 

  X57    Privació no especificada 
Inclou: indigència 

Exposició accidental a altres factors i exposició a ccidental 
a factors no especificats 
(X58-X59) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

  X58    Exposició a altres factors especificats 

  X59    Exposició a factor no especificat 
X59.0 Exposició a factor no especificat que causa f ractura  
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X59.9 Exposició a factor no especificat que causa a ltres lesions i 
exposició a factor no especificat que causa lesió n o 
especificada  
Inclou: accident NE 

exposició NE 

Autolesió intencionada 
(X60-X84) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Inclou: intoxicació o lesió autoinfligides intencionadament 
suïcidi (intent) 

  X60    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioide s 
Inclou: antiinflamatoris no esteroïdals [AINE] 

derivats de la pirazolona 
derivats del 4-aminofenol 
salicilats 

  X61    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
antiepilèptics, hipnosedants, antiparkinsonians i 
psicòtrops no classificats a cap altre lloc 
Inclou: antidepressius 

barbitúrics 
compostos de la metaqualona 
derivats de la hidantoïna 
iminoestilbens 
neurolèptics 
psicoestimulants 
succinimides i oxazolidinadiones 
tranquil·litzants 
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  X62    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] no 
classificats a cap altre lloc 
Inclou: cànnabis (derivats) 

cocaïna 
codeïna 
heroïna 
lisergida [LSD] 
mescalina 
metadona 
morfina 
opi (alcaloides) 

  X63    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
altres fàrmacs que actuen en el sistema nerviós 
autònom 
Inclou: parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i 

espasmolítics 
parasimpaticomimètics [colinèrgics] 
simpaticolítics [antiadrenèrgics] 
simpaticomimètics [adrenèrgics] 

  X64    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
altres drogues, fàrmacs i productes biològics, i 
intoxicació autoinfligida i exposició intencionades  a 
drogues, fàrmacs i productes biològics no especific ats 
Inclou: agents d'acció sistèmica i hematològica 

agents que actuen principalment en la musculatura llisa 
i estriada i en l’aparell respiratori 

anestèsics (generals) (locals) 
antibiòtics sistèmics i altres antiinfecciosos 
fàrmacs i agents d'equilibri hidroelectrolític que actuen 

en el metabolisme dels minerals i l'àcid úric 
fàrmacs que actuen en: 
• aparell cardiovascular 
• aparell gastrointestinal 
gasos terapèutics 
hormones i substituts sintètics 
preparats tòpics 
vacunes 
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  X65    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
alcohol 
Inclou: alcohol: 

• butílic [1-butanol] 
• etílic [etanol] 
• isopropílic [2-propanol] 
• metílic [metanol] 
• propílic [1-propanol] 
• NE 
oli de fusel 

  X66    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
dissolvents orgànics i hidrocarburs halogenats i el s 
seus vapors 
Inclou: benzè i homòlegs 

clorofluorocarbonis 
petroli (derivats) 
tetraclorur de carboni [tetraclormetà] 

  X67    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
altres gasos i vapors 
Inclou: diòxid de sofre 

gas d’escapament (de vehicle) de motor 
gas d'ús general 
gas lacrimogen 
monòxid de carboni 
òxids nitrosos 

Exclou: gasos i vapors de metalls (X69) 

  X68    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
pesticides 
Inclou: conservants de la fusta 

fumigants 
fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 

Exclou: nutrients vegetals i fertilitzants (X69) 
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  X69    Intoxicació autoinfligida i exposició intencionad es a 
altres productes químics i substàncies nocives, i 
intoxicació autoinfligida i exposició intencionades  a 
productes químics i substàncies nocives no 
especificats 
Inclou: aromàtics corrosius, àcids i àlcalis càustics 

coles i adhesius 
comestibles i plantes verinosos 
metalls, incloent gasos i vapors 
nutrients vegetals i fertilitzants 
pintures i colorants 
sabons i detergents 

  X70    Autolesió intencionada per penjament, estrangulac ió i 
sufocació 

  X71    Autolesió intencionada per ofegament per immersió  i 
submersió 

  X72    Autolesió intencionada per tret d'arma curta 

  X73    Autolesió intencionada per tret de rifle, escopet a i arma 
llarga de foc 

  X74    Autolesió intencionada per tret d'un altre tipus d'arma 
de foc i autolesió intencionada per tret d'arma de foc no 
especificada 

  X75    Autolesió intencionada per material explosiu 

  X76    Autolesió intencionada per fum, foc i flames 

  X77    Autolesió intencionada per vapor d'aigua, vapors 
calents i objectes calents 

  X78    Autolesió intencionada per objecte punxegut 

  X79    Autolesió intencionada per objecte contundent 

  X80    Autolesió intencionada per salt des d'un lloc ele vat 
Inclou: caiguda intencionada des d'un nivell superior 



   

  1049 

  X81    Autolesió intencionada per saltar o estirar-se da vant 
d'un objecte en moviment 

  X82    Autolesió intencionada per xoc de vehicle de moto r 
Inclou: col·lisió intencionada amb: 

• tramvia 
• tren 
• vehicle de motor 

Exclou: xoc d'aeronau (X83) 

  X83    Autolesió intencionada per altres mitjans especif icats 
Inclou: autolesió intencionada per: 

• electrocució 
• substàncies càustiques, excepte metzines 
• xoc d'aeronau 

  X84    Autolesió intencionada per mitjans no especificat s 

Agressió 
(X85-Y09) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Inclou: homicidi 
lesions infligides per una altra persona amb intenció de ferir o de 

matar, per qualsevol mitjà 

Exclou: lesions provocades per: 
• intervenció legal (Y35.–) 
• maniobres de guerra (Y36.–) 

  X85    Agressió amb drogues, fàrmacs i productes biològi cs 
Inclou: intoxicació homicida per (qualsevol): 

• droga 
• fàrmac 
• producte biològic 

  X86    Agressió amb substància corrosiva 
Exclou: gas corrosiu (X88) 
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  X87    Agressió amb pesticides 
Inclou: conservants de la fusta 

Exclou: nutrients vegetals i fertilitzants (X89) 

  X88    Agressió amb gasos i vapors 

  X89    Agressió amb altres productes químics i substànci es 
nocives especificats 
Inclou: nutrients vegetals i fertilitzants 

  X90    Agressió amb producte químic o substància nociva no 
especificats 
Inclou: intoxicació o emmetzinament homicida NE 

  X91    Agressió per penjament, estrangulació i sufocació  

  X92    Agressió per ofegament per immersió i submersió 

  X93    Agressió per tret d'arma curta 

  X94    Agressió per tret de rifle, escopeta i arma llarg a de foc 

  X95    Agressió per trets d'altres armes de foc i agress ió per 
trets d'armes de foc no especificades 

  X96    Agressió amb material explosiu 
Exclou: artefacte incendiari (X97) 

  X97    Agressió amb fum, foc i flames 
Inclou: artefacte incendiari 

cigarretes 
incendi provocat 

  X98    Agressió amb vapor d'aigua, vapors calents i obje ctes 
calents 

  X99    Agressió amb objecte punxegut 
Inclou: punyalada NE 

  Y00    Agressió amb objecte contundent 

  Y01    Agressió per empenta des d'un lloc elevat 
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  Y02    Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant 
d'un objecte en moviment 

  Y03    Agressió per xoc de vehicle de motor 
Inclou: cop o atropellament deliberats amb vehicle de motor 

  Y04    Agressió amb força física 
Inclou: baralla o lluita sense armes 

Exclou: agressió per: 
• estrangulació (X91) 
• submersió (X92) 
• ús d'arma (X93-X95, X99, Y00) 
agressió sexual amb força física (Y05) 

  Y05    Agressió sexual amb força física 
Inclou: sodomia (intent) 

violació (intent) 

  Y06    Negligència i abandonament 
Y06.0 Pel cònjuge o la parella  
Y06.1 Pel pare o la mare  
Y06.2 Per conegut o amic  
Y06.8 Per altres persones especificades  
Y06.9 Per persona no especificada  

  Y07    Altres síndromes de maltractament 
Inclou: abús sexual 

maltractament físic 
maltractament psíquic 
tortura 

Exclou: agressió sexual amb força física (Y05) 
negligència i abandonament (Y06.–) 

Y07.0 Pel cònjuge o la parella  
Y07.1 Pel pare o la mare  
Y07.2 Per conegut o amic  
Y07.3 Per autoritats oficials  
Y07.8 Per altres persones especificades  
Y07.9 Per persona no especificada  
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  Y08    Agressió per altres mitjans especificats 

  Y09    Agressió per mitjans no especificats 
Inclou: assassinat (intent) NE 

homicidi (intent) NE 
homicidi no premeditat (no accidental) 

 

Fet d'intenció indeterminada 
(Y10-Y34) 

[Al començament d'aquest capítol trobareu la classificació del lloc de 
l'accident i l'activitat.] 

Nota: Aquesta secció recull els fets en què la informació disponible és 
insuficient perquè una autoritat mèdica o legal pugui discernir 
entre accident, autolesió i agressió. Inclou les lesions 
autoinfligides, però no la intoxicació, si no s'especifica si és 
accidental o amb intenció de ferir (X40-X49). Seguiu les 
resolucions legals quan sigui possible. 

  Y10    Intoxicació i exposició a analgèsics, antipirètic s i 
antireumàtics no opioides amb intenció indeterminad a 
Inclou: antiinflamatoris no esteroïdals [AINE] 

derivats de la pirazolona 
derivats del 4-aminofenol 
salicilats 

  Y11    Intoxicació i exposició a antiepilèptics, hipnose dants, 
antiparkinsonians i psicòtrops no classificats a ca p 
altre lloc amb intenció indeterminada 
Inclou: antidepressius 

barbitúrics 
compostos de la metaqualona 
derivats de la hidantoïna 
iminoestilbens 
neurolèptics 
psicoestimulants 
succinimides i oxazolidinadiones 
tranquil·litzants 
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  Y12    Intoxicació i exposició a narcòtics i psicodislèp tics 
[al·lucinògens] no classificats a cap altre lloc am b 
intenció indeterminada 
Inclou: cànnabis (derivats) 

cocaïna 
codeïna 
heroïna 
lisergida [LSD] 
mescalina 
metadona 
morfina 
opi (alcaloides) 

  Y13    Intoxicació i exposició a altres fàrmacs que actu en en 
el sistema nerviós autònom amb intenció 
indeterminada 
Inclou: parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i 

espasmolítics 
parasimpaticomimètics [colinèrgics] 
simpaticolítics [antiadrenèrgics] 
simpaticomimètics [adrenèrgics] 

  Y14    Intoxicació i exposició a altres drogues, fàrmacs  i 
productes biològics, i intoxicació i exposició a dr ogues, 
fàrmacs i productes biològics no especificats, amb 
intenció indeterminada 
Inclou: agents d'acció sistèmica i hematològica 

agents que actuen principalment sobre la musculatura 
llisa i estriada i sobre l’aparell respiratori 

anestèsics (generals) (locals) 
antibiòtics sistèmics i altres antiinfecciosos 
fàrmacs i agents d'equilibri hidroelectrolític que actuen 

en el metabolisme dels minerals i l'àcid úric 
fàrmacs que actuen en: 
• aparell cardiovascular 
• aparell gastrointestinal 
gasos terapèutics 
hormones i substituts sintètics 
preparats tòpics 
vacunes 
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  Y15    Intoxicació i exposició a alcohol amb intenció 
indeterminada 
Inclou: alcohol: 

• butílic [1-butanol] 
• etílic [etanol] 
• isopropílic [2-propanol] 
• metílic [metanol] 
• propílic [1-propanol] 
• NE 
oli de fusel 

  Y16    Intoxicació i exposició a dissolvents orgànics i 
hidrocarburs halogenats i els seus vapors amb inten ció 
indeterminada 
Inclou: benzè i homòlegs 

clorofluorocarbonis 
petroli (derivats) 
tetraclorur de carboni [tetraclormetà] 

  Y17    Intoxicació i exposició a altres gasos i vapors a mb 
intenció indeterminada 
Inclou: diòxid de sofre 

gas d’escapament (de vehicle) de motor 
gas d'ús general 
gas lacrimogen 
monòxid de carboni 
òxids nitrosos 

Exclou: gasos i vapors de metalls (Y19) 

  Y18    Intoxicació i exposició a pesticides amb intenció  
indeterminada 
Inclou: conservants de la fusta 

fumigants 
fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 

Exclou: nutrients vegetals i fertilitzants (Y19) 
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  Y19    Intoxicació i exposició a altres productes químic s i 
substàncies nocives, i intoxicació i exposició a 
productes químics i substàncies nocives no 
especificats, amb intenció indeterminada 
Inclou: aromàtics corrosius, àcids i àlcalis càustics 

coles i adhesius 
comestibles i plantes verinosos 
metalls, incloent gasos i vapors 
nutrients vegetals i fertilitzants 
pintures i colorants 
sabons i detergents 

  Y20    Penjament, estrangulació i sufocació amb intenció  
indeterminada 

  Y21    Ofegament per immersió i submersió amb intenció 
indeterminada 

  Y22    Tret d'arma curta amb intenció indeterminada 

  Y23    Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc amb intenció 
indeterminada 

  Y24    Tret d'altres d'armes de foc i tret d'arma de foc  no 
especificada amb intenció indeterminada 

  Y25    Contacte amb material explosiu amb intenció 
indeterminada 

  Y26    Exposició a fum, foc i flames amb intenció 
indeterminada 

  Y27    Contacte amb vapor d'aigua, vapors calents i obje ctes 
calents amb intenció indeterminada 

  Y28    Contacte amb objecte punxegut amb intenció 
indeterminada 

  Y29    Contacte amb objecte contundent amb intenció 
indeterminada 
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  Y30    Caiguda, salt o empenta des d'un lloc elevat amb 
intenció indeterminada 
Inclou: caiguda des d'un nivell superior amb intenció 

indeterminada 

  Y31    Caiguda, ajaguda o correguda davant o contra obje cte 
en moviment amb intenció indeterminada 

  Y32    Xoc de vehicle de motor amb intenció indeterminad a 

  Y33    Altres fets especificats amb intenció indetermina da 

  Y34    Fet no especificat amb intenció indeterminada 

Intervenció legal i maniobres de guerra 
(Y35-Y36) 

  Y35    Intervenció legal 
Inclou: lesions infligides per la policia o altres agents de 

l’ordre públic, inclosos militars en acte de servei, en 
el transcurs de l’arrest o de l’intent d’arrest 
d’infractors de la llei, la repressió de disturbis, el 
manteniment de l’ordre i altres accions legals 

Y35.0 Intervenció legal amb tret d'arma de foc  
intervenció legal amb: 
• metralladora 
• perdigó de rifle o bala de goma 
• revòlver 

Y35.1 Intervenció legal amb explosius  
intervenció legal amb: 
• bomba de morter 
• cartutx explosiu 
• dinamita 
• granada 

Y35.2 Intervenció legal amb gas  
asfíxia per gas 
intoxicació per gas 
lesió per gas 

lacrimogen 

per intervenció legal   
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Y35.3 Intervenció legal amb objectes contundents  
cop o copejament amb: 
• bastó 
• objecte contundent 
• pal 

durant intervenció legal   
 
Y35.4 Intervenció legal amb objectes punxeguts  

lesió per baioneta 
punyalada 
tall 

durant intervenció legal   
 
Y35.5 Execució legal  

qualsevol execució efectuada per ordre de l’autoritat judicial o 
legislativa [permanent o temporal] com ara: 

• afusellament 
• asfíxia per gas 
• degollament, decapitació (per guillotina) 
• electrocució 
• intoxicació 
• pena de mort 
• penjament 

Y35.6 Intervenció legal amb altres mitjans especifi cats  
cops 

Y35.7 Intervenció legal amb mitjans no especificats  

  Y36    Maniobres de guerra 
Nota: Les lesions provocades per maniobres de guerra 

ocorregudes després d'haver cessat les hostilitats es 
classifiquen al codi Y36.8. 

Inclou: lesions de personal militar i civil causades per guerra i 
insurrecció civil 

Y36.0 Maniobres de guerra que impliquen explosió d’ armes 
marines  
càrregues de profunditat 
mina NE, al mar o al port 
mines marines 
ona expansiva sota l’aigua 
projectil d’artilleria marina 
torpede 
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Y36.1 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau  
aeronau: 
• abatuda 
• explotada 
• incendiada 
esclafada per una aeronau que cau 

Y36.2 Maniobres de guerra que impliquen altres expl osions i 
fragments  
bomba antipersones (fragments) 
explosió (de): 
• bomba de morter 
• obturador de canó 
• projectil d’artilleria 
• tanca de canó 
explosió accidental de: 
• armes pròpies 
• municions emprades en guerra 
fragments de: 
• bomba 
• coet 
• granada 
• metralla 
• mina de terra 
• projectil 
• projectil d’artilleria 
• projectil teledirigit 
mina NE 

durant maniobres de 
guerra   

 
Y36.3 Maniobres de guerra que impliquen focs, incen dis i 

substàncies roents  
asfíxia 
cremades 
altres lesions 

originades per foc causat per un dispositiu 
productor de foc o indirectament per 
qualsevol arma convencional 

  
 

còctel Molotov 
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Y36.4 Maniobres de guerra que impliquen tret d'arma  de foc i altres 
formes de guerra convencional  
bala: 
• bales de goma (rifle) 
• carrabina 
• metralladora 
• pistola 
• rifle 
balins (escopeta) 
ferides de guerra 
lesió de baioneta 
ofegament per immersió en maniobres de guerra NE 

Y36.5 Maniobres de guerra que impliquen armes nucle ars  
calor 
efectes d’ona expansiva 
efectes de bola de foc 
exposició a radiació ionitzant d’arma nuclear 
altres efectes directes i secundaris d’armes nuclears 

Y36.6 Maniobres de guerra que impliquen armes biolò giques  
Y36.7 Maniobres de guerra que impliquen armes quími ques i altres 

formes de guerra no convencional  
gasos, vapors i productes químics 
làsers 

Y36.8 Maniobres de guerra ocorregudes després d'hav er cessat les 
hostilitats  
lesions per explosió de bombes o mines col·locades en el transcurs 

de maniobres de guerra, si l’explosió ocorre després d’haver 
cessat les hostilitats 

lesions provocades per maniobres de guerra i classificables a 
Y36.0-Y36.7 o a Y36.9 però que ocorren després d'haver cessat 
les hostilitats 

Y36.9 Maniobres de guerra no especificades  
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Complicacions d’assistència mèdica i quirúrgica 
(Y40-Y84) 

Inclou: accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència mèdica i 
quirúrgica 

complicacions de dispositius mèdics 
fàrmac correcte administrat adequadament en dosi terapèutica o 

profilàctica com a causa de qualsevol reacció adversa 
procediments quirúrgics i mèdics com a causa de reacció anòmala 

del pacient o de complicació posterior, sense menció d’accident 
iatrogènic durant el procediment 

Exclou: sobredosi accidental de fàrmac o fàrmac equivocat administrat o 
pres per error (X40-X44) 

Fàrmacs, medicaments i productes biològics que 
provoquen reaccions adverses en procediments 
terapèutics 
(Y40-Y59) 

Nota: Trobareu la llista de fàrmacs específics classificats en les 
categories de quatre caràcters a la «Taula de fàrmacs i substàncies 
químiques» de l'índex alfabètic. 

Exclou: accidents en l'administració de fàrmacs, medicaments i productes 
biològics en procediments mèdics i quirúrgics (Y60-Y69) 

  Y40    Antibiòtics sistèmics 
Exclou: antibiòtics antineoplàstics (Y43.3) 

antibiòtics d'aplicació tòpica (Y56.–) 

Y40.0 Penicil·lines  
Y40.1 Cefalosporines i altres antibiòtics β-lactàmics  
Y40.2 Grup del cloramfenicol  
Y40.3 Macròlids  
Y40.4 Tetraciclines  
Y40.5 Aminoglicòsids  

estreptomicina 

Y40.6 Rifamicines  
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Y40.7 Antibiòtics antifúngics utilitzats sistèmicam ent  
Y40.8 Altres antibiòtics sistèmics  
Y40.9 Antibiòtic sistèmic no especificat  

  Y41    Altres antiparasitaris i antiinfecciosos sistèmic s 
Exclou: antiinfecciosos d'aplicació tòpica (Y56.–) 

Y41.0 Sulfonamides  
Y41.1 Antimicobacterians  

Exclou: estreptomicina (Y40.5) 
rifamicines (Y40.6) 

Y41.2 Antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres p rotozous de la 
sang  
Exclou: derivats de la hidroxiquinolina (Y41.8) 

Y41.3 Altres antiprotozoaris  
Y41.4 Antihelmíntics  
Y41.5 Antivírics  

Exclou: amantadina (Y46.7) 
citarabina (Y43.1) 

Y41.8 Altres antiparasitaris i antiinfecciosos sist èmics especificats  
derivats de la hidroxiquinolina 

Exclou: antipalúdics (Y41.2) 

Y41.9 Antiparasitari i antiinfecciós sistèmics no e specificats  

  Y42    Hormones i els seus antagonistes i substituts sin tètics 
no classificats a cap altre lloc 
Exclou: hormones oxitòciques (Y55.0) 

hormones paratiroïdals i derivats (Y54.7) 
mineralocorticoides i antagonistes dels 

mineralocorticoides (Y54.0-Y54.1) 

Y42.0 Glucocorticoides i anàlegs sintètics  
Exclou: glucocorticoides d'aplicació tòpica (Y56.–) 

Y42.1 Hormones tiroïdals i substituts  
Y42.2 Fàrmacs antitiroïdals  
Y42.3 Insulina i fàrmacs hipoglucèmics orals [antid iabètics]  
Y42.4 Contraceptius orals  

preparats amb un ingredient o més d'un 
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Y42.5 Altres estrògens i progestàgens  
mescles i substituts 

Y42.6 Antigonadotròpics, antiestrògens i antiandròg ens no 
classificats a cap altre lloc  
tamoxifèn 

Y42.7 Andrògens i congèneres anabòlics  
Y42.8 Altres hormones i substituts sintètics, i hor mones i 

substituts sintètics no especificats  
hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques] 

Y42.9 Altres antagonistes hormonals i antagonistes hormonals no 
especificats  

  Y43    Agents d’acció principalment sistèmica 
Exclou: vitamines NCAL (Y57.7) 

Y43.0 Antial·lèrgics i antiemètics  
Exclou: neurolèptics fenotiazínics (Y49.3) 

Y43.1 Antimetabòlits antineoplàstics  
citarabina 

Y43.2 Productes naturals antineoplàstics  
Y43.3 Altres antineoplàstics  

antibiòtics antineoplàstics 

Exclou: tamoxifèn (Y42.6) 

Y43.4 Immunosupressors  
Y43.5 Acidificants i alcalinitzants  
Y43.6 Enzims no classificats a cap altre lloc  
Y43.8 Altres agents d'acció principalment sistèmica  no classificats 

a cap altre lloc  
antagonistes de metalls pesants 

Y43.9 Agent d’acció principalment sistèmica no espe cificat  

  Y44    Agents que actuen principalment sobre els 
constituents de la sang 

Y44.0 Preparats de ferro i altres preparats per a l 'anèmia 
hipocròmica  

Y44.1 Vitamina B 12, àcid fòlic i altres preparats per a l'anèmia 
megaloblàstica  

Y44.2 Anticoagulants  
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Y44.3 Antagonistes dels anticoagulants, la vitamina  K i altres 
coagulants  

Y44.4 Antitrombòtics [inhibidors de l'agregació pla quetària]  
Exclou: àcid acetilsalicílic (Y45.1) 

dipiridamol (Y52.3) 

Y44.5 Trombolítics  
Y44.6 Sang natural i hemoderivats  

Exclou: immunoglobulina (Y59.3) 

Y44.7 Substitutius del plasma  
Y44.9 Altres agents que afecten els components sang uinis i agents 

no especificats que afecten els components sanguini s 

  Y45    Analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris 
Y45.0 Opioides i analgèsics relacionats  
Y45.1 Salicilats  
Y45.2 Derivats de l'àcid propiònic  

derivats de l'àcid propanoic 

Y45.3 Altres antiinflamatoris no esteroïdals [AINE]  
Y45.4 Antireumàtics  

Exclou: cloroquina (Y41.2) 
glucocorticoides (Y42.0) 
salicilats (Y45.1) 

Y45.5 Derivats del 4-aminofenol  
Y45.8 Altres analgèsics i antipirètics  
Y45.9 Analgèsic, antipirètic i antiinflamatori no e specificats  

  Y46    Antiepilèptics i antiparkinsonians 
Exclou: acetazolamida (Y54.2) 

barbitúrics NCAL (Y47.0) 
benzodiazepines (Y47.1) 
paraldehid (Y47.3) 

Y46.0 Succinimides  
Y46.1 Oxazolidinadiones  
Y46.2 Derivats de la hidantoïna  
Y46.3 Desoxibarbitúrics  
Y46.4 Iminoestilbens  

carbamazepina 
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Y46.5 Àcid valproic  
Y46.6 Altres antiepilèptics i antiepilèptics no esp ecificats  
Y46.7 Antiparkinsonians  

amantadina 

Y46.8 Antiespàstics  
Exclou: benzodiazepines (Y47.1) 

  Y47    Sedants, hipnòtics i ansiolítics 
Y47.0 Barbitúrics no classificats a cap altre lloc  

Exclou: desoxibarbitúrics (Y46.3) 
tiobarbitúrics (Y48.1) 

Y47.1 Benzodiazepines  
Y47.2 Derivats del cloral  
Y47.3 Paraldehid  
Y47.4 Compostos del brom  
Y47.5 Mescla de sedants i hipnòtics no classificada  a cap altre lloc  
Y47.8 Altres sedants, hipnòtics i ansiolítics  

metaqualona 

Y47.9 Sedant, hipnòtic i ansiolític no especificats  
fàrmac somnífer 
pastilla somnífera 
preparat somnífer 

NE   
 

  Y48    Anestèsics i gasos terapèutics 
Y48.0 Anestèsics inhalats  
Y48.1 Anestèsics parenterals  

tiobarbitúrics 

Y48.2 Altres anestèsics generals i anestèsics gener als no 
especificats  

Y48.3 Anestèsics locals  
Y48.4 Anestèsic no especificat  
Y48.5 Gasos terapèutics  
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  Y49    Psicòtrops no classificats a cap altre lloc 
Exclou: anorexígens [anorèctics] (Y57.0) 

barbitúrics NCAL (Y47.0) 
benzodiazepines (Y47.1) 
cafeïna (Y50.2) 
cocaïna (Y48.3) 
metaqualona (Y47.8) 

Y49.0 Antidepressius tricíclics i tetracíclics  
Y49.1 Antidepressius inhibidors de la monoamina-oxi dasa  
Y49.2 Altres antidepressius i antidepressius no esp ecificats  
Y49.3 Antipsicòtics i neurolèptics derivats de la f enotiazina  
Y49.4 Butirofenona i neurolèptics derivats del tiox antè  
Y49.5 Altres antipsicòtics i neurolèptics  

Exclou: rauvòlfia (Y52.5) 

Y49.6 Psicodislèptics [al·lucinògens]  
Y49.7 Psicoestimulants amb abús potencial  
Y49.8 Altres psicòtrops no classificats a cap altre  lloc  
Y49.9 Psicòtrop no especificat  

  Y50    Estimulants del sistema nerviós central no classi ficats 
a cap altre lloc 

Y50.0 Analèptics  
Y50.1 Antagonistes dels receptors opiacis  
Y50.2 Metilxantines no classificades a cap altre ll oc  

cafeïna 

Exclou: aminofil·lina (Y55.6) 
teobromina (Y55.6) 
teofil·lina (Y55.6) 

Y50.8 Altres estimulants del sistema nerviós centra l 
Y50.9 Estimulant del sistema nerviós central no esp ecificat  

  Y51    Fàrmacs que actuen principalment en el sistema 
nerviós autònom 

Y51.0 Agents contra l’anticolinesterasa  
Y51.1 Altres parasimpaticomimètics [colinèrgics]  
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Y51.2 Medicaments blocadors ganglionars no classifi cats a cap 
altre lloc  

Y51.3 Altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i  antimuscarínics] i 
espasmolítics no classificats a cap altre lloc  
papaverina 

Y51.4 Agonistes, sobretot adrenèrgics α, no classificats a cap altre 
lloc  
metaraminol 

Y51.5 Agonistes, sobretot adrenèrgics β, no classificats a cap altre 
lloc  
Exclou: salbutamol (Y55.6) 

Y51.6 Antagonistes dels receptors adrenèrgics α no classificats a 
cap altre lloc  
Exclou: alcaloides del sègol banyut (Y55.0) 

Y51.7 Antagonistes dels receptors adrenèrgics β no classificats a 
cap altre lloc  

Y51.8 Agents d'acció central i antiadrenèrgics no c lassificats a cap 
altre lloc  
Exclou: clonidina (Y52.5) 

guanetidina (Y52.5) 

Y51.9 Altres fàrmacs que actuen principalment en el  sistema 
nerviós autònom i fàrmacs no especificats que actue n 
principalment en el sistema nerviós autònom  
fàrmacs estimulants d'ambdós receptors adrenèrgics, α i β 

  Y52    Agents que actuen principalment en l’aparell 
cardiovascular 
Exclou: metaraminol (Y51.4) 

Y52.0 Glicòsids cardiotònics i fàrmacs d’acció simi lar  
Y52.1 Blocadors dels canals del calci  
Y52.2 Altres antiarítmics no classificats a cap alt re lloc  

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (Y51.7) 

Y52.3 Vasodilatadors coronaris no classificats a ca p altre lloc  
dipiridamol 

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (Y51.7) 
blocadors dels canals del calci (Y52.1) 

Y52.4 Inhibidors de l'enzim conversiu de l'angioten sina  
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Y52.5 Altres antihipertensius no classificats a cap  altre lloc  
clonidina 
guanetidina 
rauvòlfia 

Exclou: antagonistes dels receptors adrenèrgics β (Y51.7) 
blocadors dels canals del calci (Y52.1) 
diürètics (Y54.0-Y54.5) 

Y52.6 Antilipèmics i antiarterioscleròtics  
Y52.7 Vasodilatadors perifèrics  

àcid nicotínic (derivats) 

Exclou: papaverina (Y51.3) 

Y52.8 Antivaricosos, incloent els esclerosants  
Y52.9 Altres agents que actuen principalment en l’a parell 

cardiovascular i agents no especificats que actuen 
principalment en l’aparell cardiovascular  

  Y53    Agents que actuen principalment en l’aparell 
gastrointestinal 

Y53.0 Antagonistes dels receptors histaminèrgics H 2 

Y53.1 Altres antiàcids i antisecretors gàstrics  
Y53.2 Laxants estimulants  
Y53.3 Laxants salins i osmòtics  
Y53.4 Altres laxants  

fàrmacs per a tractar l'atonia intestinal 

Y53.5 Digestius  
Y53.6 Antidiarreics  

Exclou: antibiòtics sistèmics i altres antiinfecciosos (Y40-Y41) 

Y53.7 Emètics  
Y53.8 Altres agents que actuen principalment en l’a parell 

gastrointestinal  
Y53.9 Agent no especificat que actua principalment en l’aparell 

gastrointestinal  

  Y54    Agents que actuen principalment en l'equilibri 
hidroelectrolític i el metabolisme dels minerals i l'àcid 
úric 

Y54.0 Mineralcorticoides  
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Y54.1 Antagonistes dels mineralcortioides [antagoni stes de 
l'aldosterona]  

Y54.2 Inhibidors de l'anhidrasa carbònica  
acetazolamida 

Y54.3 Derivats de la benzotiadiazina  
Y54.4 Diürètics de nansa [diürètics de sostre alt]  
Y54.5 Altres diürètics  
Y54.6 Agents de l’equilibri hidroelectrolític i cal òric  

sals de rehidratació oral 

Y54.7 Agents que actuen en la calcificació  
grup de la vitamina D 
hormones paratiroïdals i derivats 

Y54.8 Agents que actuen en el metabolisme de l'àcid  úric  
Y54.9 Sals minerals no classificades a cap altre ll oc  

  Y55    Agents que actuen principalment en la musculatura  
llisa i estriada i en l’aparell respiratori 

Y55.0 Oxitòcics  
alcaloides del sègol banyut 

Exclou: estrògens, progestàgens i antagonistes (Y42.5-Y42.6) 

Y55.1 Relaxants de la musculatura estriada [blocado rs 
neuromusculars]  
Exclou: antiespàstics (Y46.8) 

Y55.2 Altres agents que actuen principalment en els  músculs i 
agents no especificats que actuen principalment en els 
músculs  

Y55.3 Antitussígens  
Y55.4 Expectorants  
Y55.5 Fàrmacs contra el refredat comú  
Y55.6 Antiasmàtics no classificats a cap altre lloc  

aminofil·lina 
salbutamol 
teobromina 
teofil·lina 

Exclou: agonistes dels receptors adrenèrgics β (Y51.5) 
hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques] 

(Y42.8) 
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Y55.7 Altres agents que actuen principalment en l'a parell 
respiratori i agents no especificats que actuen pri ncipalment 
en l'aparell respiratori  

  Y56    Agents tòpics que actuen principalment en la pell  i les 
mucoses, i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològ ics 
i dentals 
Inclou: glucocorticoides d'aplicació tòpica 

Y56.0 Antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamator is locals no 
classificats a cap altre lloc  

Y56.1 Antipruents  
Y56.2 Astringents i detergents locals  
Y56.3 Emol·lients, demulcents i protectors  
Y56.4 Queratolítics, queratoplàstics i altres fàrma cs i preparats per 

al tractament dels cabells  
Y56.5 Fàrmacs i preparats oftalmològics  
Y56.6 Fàrmacs i preparats otorinolaringològics  
Y56.7 Fàrmacs dentals d’aplicació tòpica  
Y56.8 Altres agents tòpics  

espermicides 

Y56.9 Agent tòpic no especificat  

  Y57    Altres fàrmacs i medicaments, i fàrmacs i medicam ents 
no especificats 

Y57.0 Anorexígens [anorèctics]  
Y57.1 Lipòtrops  
Y57.2 Antídots i quelants no classificats a cap alt re lloc  
Y57.3 Dissuasius de la ingestió d'alcohol  
Y57.4 Excipients farmacèutics  
Y57.5 Medis de contrast en radiografia  
Y57.6 Altres agents diagnòstics  
Y57.7 Vitamines no classificades a cap altre lloc  

Exclou: àcid nicotínic (Y52.7) 
vitamina B12 (Y44.1) 
vitamina D (Y54.7) 
vitamina K (Y44.3) 
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Y57.8 Altres fàrmacs i medicaments  
Y57.9 Fàrmac o medicament no especificat  

  Y58    Vacunes bacterianes 
Y58.0 Vacuna BCG  
Y58.1 Vacuna contra la febre tifoide i paratifoide  
Y58.2 Vacuna contra el còlera  
Y58.3 Vacuna contra la pesta  
Y58.4 Vacuna contra el tètanus  
Y58.5 Vacuna contra la diftèria  
Y58.6 Vacuna contra la tos ferina, incloses combina cions amb un 

component antipertússic  
Y58.8 Vacunes bacterianes mixtes, excepte combinaci ons amb un 

component antipertússic  
Y58.9 Altres vacunes bacterianes i vacunes bacteria nes no 

especificades  

  Y59    Altres vacunes i productes biològics, i vacunes i  
productes biològics no especificats 

Y59.0 Vacunes víriques  
Y59.1 Vacunes rickettsianes  
Y59.2 Vacunes protozoàries  
Y59.3 Immunoglobulina  
Y59.8 Altres vacunes i productes biològics especifi cats  
Y59.9 Vacuna o producte biològic no especificats  
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Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència 
mèdica i quirúrgica 
(Y60-Y69) 

Exclou: avaria o funcionament defectuós de dispositiu mèdic (durant 
procediment) (després d'implantació) (durant ús continuat) 
(Y70-Y82) 

procediments mèdics i quirúrgics com a causa de reacció anòmala 
del pacient, sense menció d'accident iatrogènic durant el 
procediment (Y83-Y84) 

  Y60    Tall, punxada, perforació o hemorràgia accidental s 
durant l’assistència mèdica i quirúrgica 

Y60.0 Durant intervenció quirúrgica  
Y60.1 Durant infusió o transfusió  
Y60.2 Durant diàlisi renal o una altra perfusió  
Y60.3 Durant injecció o immunització  
Y60.4 Durant exploració endoscòpica  
Y60.5 Durant cateterisme cardíac  
Y60.6 Durant aspiració, punció i altres cateterisme s 
Y60.7 Durant administració d’ènema  
Y60.8 Durant una altra assistència mèdica i quirúrg ica  
Y60.9 Durant assistència mèdica i quirúrgica no esp ecificades  

  Y61    Cos estrany deixat accidentalment dins el cos dur ant 
assistència mèdica i quirúrgica 

Y61.0 Durant intervenció quirúrgica  
Y61.1 Durant infusió o transfusió  
Y61.2 Durant diàlisi renal o una altra perfusió  
Y61.3 Durant injecció o immunització  
Y61.4 Durant exploració endoscòpica  
Y61.5 Durant cateterisme cardíac  
Y61.6 Durant aspiració, punció i altres cateterisme s 
Y61.7 Durant retirada de catèter o tamponament  
Y61.8 Durant una altra assistència mèdica i quirúrg ica  
Y61.9 Durant assistència mèdica i quirúrgica no esp ecificades  
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  Y62    Manca de precaucions d'esterilització durant 
assistència mèdica i quirúrgica 

Y62.0 Durant intervenció quirúrgica  
Y62.1 Durant infusió o transfusió  
Y62.2 Durant diàlisi renal o una altra perfusió  
Y62.3 Durant injecció o immunització  
Y62.4 Durant exploració endoscòpica  
Y62.5 Durant cateterisme cardíac  
Y62.6 Durant aspiració, punció i altres cateterisme s 
Y62.8 Durant una altra assistència mèdica i quirúrg ica  
Y62.9 Durant assistència mèdica i quirúrgica no esp ecificades  

  Y63    Error de dosificació durant assistència mèdica i 
quirúrgica 
Exclou: sobredosi accidental de fàrmac o fàrmac equivocat 

administrat per error (X40-X44) 

Y63.0 Quantitat excessiva de sang o d’altres líquid s durant 
transfusió o infusió  

Y63.1 Dilució incorrecta de líquids durant una infu sió  
Y63.2 Sobredosi de radiació durant teràpia  
Y63.3 Exposició inadvertida del pacient a radiació durant 

assistència mèdica  
Y63.4 Error de dosificació en teràpia electroconvul siva o per xoc 

insulínic  
Y63.5 Temperatura inadequada en aplicació local i a pòsits  
Y63.6 No administració de droga, fàrmac o producte biològic 

necessaris  
Y63.8 Error de dosificació durant una altra assistè ncia mèdica i 

quirúrgica  
Y63.9 Error de dosificació durant assistència mèdic a i quirúrgica 

no especificades  

  Y64    Productes mèdics o biològics contaminats 
Y64.0 Producte mèdic o biològic contaminats adminis trats per 

transfusió o infusió  
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Y64.1 Producte mèdic o biològic contaminats injecta ts o emprats 
per a immunització  

Y64.8 Producte mèdic o biològic contaminats adminis trats per 
altres mitjans  

Y64.9 Producte mèdic o biològic contaminats adminis trats per 
mitjans no especificats  
producte mèdic o biològic contaminats administrats NE 

  Y65    Altres accidents iatrogènics durant assistència m èdica 
i quirúrgica 

Y65.0 Incompatibilitat de sang en transfusió  
Y65.1 Error de líquid en infusió  
Y65.2 Fallada de sutura o de lligadura durant inter venció quirúrgica  
Y65.3 Col·locació incorrecta de tub endotraqueal du rant el 

procediment anestèsic  
Y65.4 Fallada en introduir o en retirar altres tubs  o instruments  
Y65.5 Realització d’operació inadequada  
Y65.8 Altres accidents iatrogènics especificats dur ant assistència 

mèdica i quirúrgica  

  Y66    No-prestació d’assistència mèdica i quirúrgica 
cessació prematura d'assistència mèdica i quirúrgica 

  Y69    Accident iatrogènic no especificat durant assistè ncia 
mèdica i quirúrgica 
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Dispositius mèdics associats a incidents adversos en 
procediments diagnòstics i terapèutics 
(Y70-Y82) 

Inclou: avaria o funcionament defectuós de dispositiu mèdic (durant 
procediment) (després d'implantació) (durant ús continuat) 

Exclou: accident iatrogènic en pacients durant assistència mèdica i 
quirúrgica, classificable a Y60-Y69 (Y60-Y69) 

complicacions posteriors consecutives a l'ús de dispositius mèdics 
sense menció d'avaria o funcionament defectuós de dispositiu 
mèdic (Y83-Y84) 

Empreu els quarts caràcters següents amb les categories Y70-Y82: 

.0 Dispositius de diagnòstic i monitoratge 

.1 Dispositius terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació 

.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius 
auxiliars 

.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) 

.8 Miscel·lània de dispositius no classificats a cap altre lloc 

  Y70    Dispositius anestesiològics associats a incidents  
adversos 

  Y71    Dispositius cardiovasculars associats a incidents  
adversos 

  Y72    Dispositius otorinolaringològics associats a inci dents 
adversos 

  Y73    Dispositius digestològics i urològics associats a  
incidents adversos 

  Y74    Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús pers onal 
associats a incidents adversos 

  Y75    Dispositius neurològics associats a incidents adv ersos 
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  Y76    Dispositius obstètrics i ginecològics associats a  
incidents adversos 

  Y77    Dispositius oftàlmics associats a incidents adver sos 

  Y78    Dispositius radiològics associats a incidents adv ersos 

  Y79    Dispositius ortopèdics associats a incidents adve rsos 

  Y80    Dispositius de medicina física associats a incide nts 
adversos 

  Y81    Dispositius de cirurgia general i plàstica associ ats a 
incidents adversos 

  Y82    Altres dispositius mèdics associats a incidents 
adversos i dispositius mèdics no especificats assoc iats 
a incidents adversos 

Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics 
com a causa de reacció anòmala del pacient o de 
complicació posterior, sense menció d’accident 
iatrogènic durant el procediment 
(Y83-Y84) 

Exclou: accidents iatrogènics en pacients durant assistència mèdica i 
quirúrgica, classificables a Y60-Y69 (Y60-Y69) 

avaria o funcionament defectuós de dispositiu mèdic (durant 
procediment) (després d'implantació) (durant ús continuat) 
(Y70-Y82) 

  Y83    Intervenció quirúrgica i altres procediments quir úrgics 
com a causa de reacció anòmala del pacient o de 
complicació posterior, sense menció d’accident 
iatrogènic durant el procediment 

Y83.0 Intervenció quirúrgica amb trasplantament tot al d’òrgan  
Y83.1 Intervenció quirúrgica amb implantació de dis positiu artificial 

intern  
Y83.2 Intervenció quirúrgica amb anastomosi, deriva ció o empelt  
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Y83.3 Intervenció quirúrgica amb formació d’estoma extern  
Y83.4 Altres tipus de cirurgia reconstructiva  
Y83.5 Amputació d’extremitat -s  
Y83.6 Extirpació d’un altre òrgan (parcial) (total)  
Y83.8 Altres procediments quirúrgics  
Y83.9 Procediment quirúrgic no especificat  

  Y84    Altres procediments mèdics com a causa de reacció  
anòmala del pacient o de complicació posterior, sen se 
menció d’accident iatrogènic durant el procediment 

Y84.0 Cateterisme cardíac  
Y84.1 Diàlisi renal  
Y84.2 Procediment radiològic i radioteràpia  
Y84.3 Teràpia electroconvulsiva  
Y84.4 Aspiració de líquid  
Y84.5 Inserció de sonda gàstrica o duodenal  
Y84.6 Cateterisme urinari  
Y84.7 Extracció de sang  
Y84.8 Altres procediments mèdics  
Y84.9 Procediment mèdic no especificat  

Seqüeles de causes externes de morbiditat i mortalitat 
(Y85-Y89) 

Nota: Empreu les categories Y85-Y89 per a indicar les circumstàncies 
de la causa de mort, deterioració o incapacitat per seqüeles o 
«efectes tardans», els quals són classificables en un altre lloc. Les 
seqüeles inclouen les afeccions registrades com a tals o les que es 
manifesten com a «efectes tardans» un any o més després del fet 
que els ha originat. 

  Y85    Seqüeles d'accidents de mitjans de transport 
Y85.0 Seqüeles d'accident de vehicle de motor  
Y85.9 Seqüeles d’altres accidents de mitjans de tra nsport i 

seqüeles d'accidents de mitjans de transport no esp ecificats  
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  Y86    Seqüeles d'altres accidents 

  Y87    Seqüeles d'autolesió intencionada, agressió i fet s 
d'intenció indeterminada 

Y87.0 Seqüeles d'autolesió intencionada  
Y87.1 Seqüeles d'agressió  
Y87.2 Seqüeles de fets d'intenció indeterminada  

  Y88    Seqüeles d'assistència mèdica i quirúrgica com a causa 
externa 

Y88.0 Seqüeles de reaccions adverses a drogues, fàr macs i 
productes biològics en procediments terapèutics  

Y88.1 Seqüeles d'accidents iatrogènics en pacients durant 
procediments mèdics i quirúrgics  

Y88.2 Seqüeles d'incidents adversos associats a dis positius 
mèdics en procediments diagnòstics i terapèutics  

Y88.3 Seqüeles de procediments mèdics i quirúrgics com a causa 
de reacció anòmala del pacient o de complicació pos terior, 
sense menció d’accident iatrogènic durant el proced iment  

  Y89    Seqüeles d'altres causes externes 
Y89.0 Seqüeles d'intervenció legal  
Y89.1 Seqüeles de maniobres de guerra  
Y89.9 Seqüeles de causa externa no especificada  

Factors suplementaris relacionats amb causes de 
morbiditat i mortalitat classificades en un altre lloc 
(Y90-Y98) 

Nota: Empreu aquestes categories, si voleu, per a proporcionar 
informació addicional relacionada amb les causes de morbiditat i 
mortalitat. No les empreu individualment per a la codificació de 
les causes de morbiditat o mortalitat. 

  Y90    Prova de la presència d'alcohol determinada pel n ivell 
d'alcohol en sang 

Y90.0 Nivell d'alcohol en sang inferior a 20 mg/100  ml  
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Y90.1 Nivell d'alcohol en sang de 20-39 mg/100 ml  
Y90.2 Nivell d'alcohol en sang de 40-59 mg/100 ml  
Y90.3 Nivell d'alcohol en sang de 60-79 mg/100 ml  
Y90.4 Nivell d'alcohol en sang de 80-99 mg/100 ml  
Y90.5 Nivell d'alcohol en sang de 100-119 mg/100 ml  
Y90.6 Nivell d'alcohol en sang de 120-199 mg/100 ml  
Y90.7 Nivell d'alcohol en sang de 200-239 mg/100 ml  
Y90.8 Nivell d'alcohol en sang de 240 mg/100 ml o m és 
Y90.9 Presència d'alcohol en sang, nivell no especi ficat  

  Y91    Prova de la presència d'alcohol determinada pel n ivell 
d'intoxicació 
Exclou: prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell 

d'alcohol en sang (Y90) 

Y91.0 Intoxicació alcohòlica lleu  
olor d'alcohol a l'alè, alteració lleu del comportament en funcions i 
respostes o dificultats lleus en la coordinació 

Y91.1 Intoxicació alcohòlica moderada  
olor d'alcohol a l'alè, alteració moderada del comportament en 
funcions i respostes o dificultats moderades en la coordinació 

Y91.2 Intoxicació alcohòlica greu  
alteració greu en funcions i respostes, grans dificultats en la 
coordinació o disminució de la capacitat per a cooperar 

Y91.3 Intoxicació alcohòlica molt greu  
alteració molt greu en funcions i respostes, dificultats molt grans 
en la coordinació o incapacitat per a cooperar 

Y91.9 Implicació d'alcohol no especificada  
sospita d'implicació d'alcohol NE 

  Y95    Afecció nosocomial 

  Y96    Afecció relacionada amb la feina 

  Y97    Afecció relacionada amb la contaminació ambiental  

  Y98    Afecció relacionada amb l'estil de vida 
 



   

  1079 

Factors que influeixen en l’estat de 
salut i contacte amb els serveis 
sanitaris 
(Z00-Z99) 

Nota: No empreu aquest capítol per a les comparacions internacionals ni 
per a la codificació primària de la mortalitat. 

Les categories Z00-Z99 són per a casos en què les circusmtàncies 
classificables a les categories A00-Y89 que no són malaltia, lesió o causa 
externa s’enregistren com a «diagnòstics» o «problemes». Aquests casos es 
poden produir, principalment, en dues situacions: 

a) Quan una persona que pot estar malalta o no estar-ho entra en contacte 
amb els serveis sanitaris amb alguna finalitat específica, com rebre 
assistència limitada o servei per una afecció actual, donar un òrgan o 
teixit, rebre una vacuna profilàctica o tractar un problema que no 
constitueix una malaltia o una lesió. 

b) Quan hi ha alguna circumstància o problema que influeix en l’estat de 
salut de la persona, però que no constitueix una malaltia o una lesió 
actuals. Aquests factors poden descobrir-se en el curs d’enquestes 
poblacionals, tant si la persona està malalta en aquell moment com si no, 
o enregistrar-se com a un factor addicional que cal tenir en compte quan 
la persona rep assistència sanitària per alguna malaltia o lesió. 

Aquest capítol conté les següents seccions: 

Z00-Z13 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser 
sotmeses a revisions i exploracions mèdiques 

Z20-Z29 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties 
contagioses 

Z30-Z39 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en 
circumstàncies relacionades amb la reproducció 

Z40-Z54 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser 
sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència 
mèdica posterior 

Z55-Z65 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb 
circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials 
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Z70-Z76 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres 
circumstàncies 

Z80-Z99 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb 
antecedents personals i familiars i determinades afeccions que 
influeixen en l’estat de salut 

Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris per a ser sotmeses a revisions i exploracions 
mèdiques 
(Z00-Z13) 

Nota: Els resultats anòmals no especificats descoberts en el moment 
d’aquests estudis es classifiquen en les categories R70-R94. 

Exclou: revisions relacionades amb l’embaràs i la reproducció (Z30-Z36, 
Z39.−) 

  Z00    Revisió i exploracions mèdiques generals de perso nes 
sense símptomes ni diagnòstic enregistrat 
Exclou: estudis de cribratge especials (Z11-Z13) 

revisió amb finalitats administratives (Z02.−) 

Z00.0 Revisió mèdica general  
reconeixement sistemàtic NE 
revisió periòdica (anual) (física) 

Exclou: reconeixement sistemàtic general de: 
• nadó o infant (Z00.1) 
• subpoblacions definides (Z10.−) 

Z00.1 Revisió mèdica rutinària de l’infant  
comprovació del desenvolupament del nadó o l’infant 

Exclou: revisió mèdica d’expòsit o altres nadons o infants sans 
(Z76.1-Z76.2) 

Z00.2 Revisió per període de creixement ràpid en la  infància  
Z00.3 Revisió mèdica per l’estat de desenvolupament  de 

l’adolescent  
estat de desenvolupament de la pubertat 

Z00.4 Exploració psiquiàtrica general no classifica da a cap altre 
lloc  
Exclou: exploració sol·licitada per motius medicolegals (Z04.6) 
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Z00.5 Exploració de donant potencial d’òrgan i teix it  
Z00.6 Revisió per a comparació normal i per a contr ol en programa 

de recerca clínica  
Z00.8 Altres revisions generals  

revisió mèdica en enquestes poblacionals 

  Z01    Altres revisions i proves mèdiques especials de 
persones sense símptomes ni diagnòstic enregistrat 
Inclou: revisió rutinària d’aparell o sistema específics 

Exclou: estudis de cribratge especials (Z11-Z13) 
revisió (amb) (de): 
• afeccions sospitades no confirmades (Z03.−) 
• finalitats administratives (Z02.−) 

Z01.0 Revisió ocular i visual  
Exclou: revisió per al carnet de conduir (Z02.4) 

Z01.1 Revisió d’orella i d’audició  
Z01.2 Revisió dental  
Z01.3 Presa de la tensió arterial  
Z01.4 Revisió ginecològica (general) (rutinària)  

frotis de Papanicolau del coll uterí 
revisió pelviana (anual) (periòdica) 

Exclou: exploració o prova d’embaràs (Z32.−) 
revisió rutinària per al manteniment contraceptiu 

(Z30.4-Z30.5) 

Z01.5 Proves diagnòstiques cutànies i de sensibilit zació  
proves cutànies de: 
• hipersensibilitat 
• malaltia bacteriana 
proves d’al·lèrgia 

Z01.6 Exploració radiològica no classificada a cap altre lloc  
mamografia rutinària 
radiografia de tòrax rutinària 

Z01.7 Anàlisi  
Z01.8 Altres exploracions especials especificades  
Z01.9 Exploració especial no especificada  
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  Z02    Revisió i consulta amb finalitats administratives  
Z02.0 Revisió per a admissió a institució educativa  

revisió per a admissió a preescolar (educació) 

Z02.1 Revisió prèvia a ocupació de lloc de treball  
Exclou: exploració professional (Z10.0) 

Z02.2 Revisió per a admissió en institucions reside ncials  
Exclou: reconeixement sistemàtic general de residents en 

institucions (Z10.1) 
revisió per a admissió a la presó (Z02.8) 

Z02.3 Revisió per a reclutament a les forces armade s 
Exclou: reconeixement sistemàtic general de les forces 

armades (Z10.2) 

Z02.4 Revisió per al carnet de conduir  
Z02.5 Revisió per a participar en esports  

Exclou: anàlisis de sang per a detectar alcohol i drogues a 
l’organisme (Z04.0) 

reconeixement sistemàtic general d’equips esportius 
(Z10.3) 

Z02.6 Revisió per a l'assegurança  
Z02.7 Lliurament de certificat mèdic  

lliurament de certificat mèdic de: 
• bona salut 
• causa de mort 
• incapacitat 
• invalidesa 

Exclou: assistència per a revisió mèdica general (Z00-Z01, 
Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.−) 

Z02.8 Altres revisions amb finalitats administrativ es 
revisió (per a): 
• admissió o ingrés a: 

• campament d’estiu 
• presó 

• adopció 
• immigració 
• naturalització 
• premarital 

Exclou: revisió mèdica d’expòsit o altres nadons o infants sans 
(Z76.1-Z76.2) 

Z02.9 Revisió no especificada per a finalitats admi nistratives  
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  Z03    Observació i avaluació mèdiques de malalties i 
afeccions sospitades 
Inclou: persones que presenten símptomes o alguna evidència 

d'una afecció anòmala que requereix un estudi, però 
que, després de la revisió i l’observació, es demostra 
que no necessita tractament ni assistència mèdica 

Exclou: persona temorosa de patir alguna afecció o malaltia i a 
la qual no s’ha realitzat cap diagnòstic (Z71.1) 

Z03.0 Observació per tuberculosi sospitada  
Z03.1 Observació per neoplàsia maligna sospitada  
Z03.2 Observació per trastorns mentals i trastorns del 

comportament sospitats  
observació de: 
• actes vandàlics 
• comportament dissocial 
• furts en botigues 
• provocació d’incendi 

sense trastorn psiquiàtric 
manifest   

 
Z03.3 Observació per trastorn del sistema nerviós s ospitat  
Z03.4 Observació per infart de miocardi sospitat  
Z03.5 Observació per altres malalties cardiovascula rs sospitades  
Z03.6 Observació per efectes tòxics sospitats a cau sa de 

substància ingerida  
observació per: 
• intoxicació sospitada 
• reacció adversa sospitada a causa de fàrmac o droga 

Z03.8 Observació per altres malalties i afeccions s ospitades  
Z03.9 Observació per malaltia o afecció sospitades no 

especificades  

  Z04    Exploració i observació per altres motius 
Inclou: exploració per motius medicolegals 

Z04.0 Anàlisis de sang per a detectar alcohol i dro gues a 
l’organisme  
Exclou: presència de: 

• alcohol en sang (R78.0) 
• drogues en sang (R78.−) 

Z04.1 Exploració i observació consecutives a accide nt de transport  
Exclou: consecutives a accident de treball (Z04.2) 



 

1084   

Z04.2 Exploració i observació consecutives a accide nt de treball  
Z04.3 Exploració i observació consecutives a altres  accidents  
Z04.4 Exploració i observació consecutives a presum pta violació i 

seducció  
exploració de la víctima o la persona inculpada consecutiva a 

presumpta violació o seducció 

Z04.5 Exploració i observació consecutives a altres  lesions 
infligides  
exploració de la víctima o la persona inculpada consecutiva a 

altres lesions infligides 

Z04.6 Exploració psiquiàtrica general sol·licitada per les autoritats  
Z04.8 Exploració i observació per altres motius esp ecificats  

petició de peritatge 

Z04.9 Exploració i observació per motiu no especifi cat  
observació NE 

  Z08    Exploracions de seguiment després de tractament p er 
neoplàsies malignes 
Inclou: control mèdic consecutiu a tractament 

Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 
(Z42-Z51, Z54.−) 

Z08.0 Exploracions de seguiment després de cirurgia  per neoplàsia 
maligna  

Z08.1 Exploracions de seguiment després de radioter àpia per 
neoplàsia maligna  
Exclou: sessió de radioteràpia (Z51.0) 

Z08.2 Exploracions de seguiment després de quimiote ràpia per 
neoplàsia maligna  
Exclou: sessió de quimioteràpia (Z51.1) 

Z08.7 Exploracions de seguiment després de tractame nt combinat 
per neoplàsia maligna  

Z08.8 Exploracions de seguiment després d’altres tr actaments per 
neoplàsia maligna  

Z08.9 Exploracions de seguiment després de tractame nt no 
especificat per neoplàsia maligna  



   

  1085 

  Z09    Exploracions de seguiment després de tractament p er 
afeccions diferents de les neoplàsies malignes 
Inclou: control mèdic consecutiu a tractament 

Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 
(Z42-Z51, Z54.−) 

control de: 
• contracepció (Z30.4-Z30.5) 
• dispositius protètics i altres dispositius mèdics (Z44-

Z46) 
control mèdic consecutiu a tractament per neoplàsies 

malignes (Z08.−) 

Z09.0 Exploracions de seguiment després de cirurgia  per altres 
afeccions  

Z09.1 Exploracions de seguiment després de radioter àpia per 
altres afeccions  
Exclou: sessió de radioteràpia (Z51.0) 

Z09.2 Exploracions de seguiment després de quimiote ràpia per 
altres afeccions  
Exclou: quimioteràpia de manteniment (Z51.1-Z51.2) 

Z09.3 Exploracions de seguiment després de psicoter àpia  
Z09.4 Exploracions de seguiment després de tractame nt de 

fractura  
Z09.7 Exploracions de seguiment després de tractame nt combinat 

per altres afeccions  
Z09.8 Exploracions de seguiment després d’altres tr actaments per 

altres afeccions  
Z09.9 Exploracions de seguiment després de tractame nt no 

especificat per altres afeccions  

  Z10    Reconeixement sistemàtic general rutinari de 
subpoblacions definides 
Exclou: revisió mèdica amb finalitats administratives (Z02.−) 

Z10.0 Exploració professional  
Exclou: revisió prèvia a ocupació de lloc de treball (Z02.1) 

Z10.1 Reconeixement sistemàtic general rutinari de residents en 
institucions  
Exclou: revisió per a admissió (Z02.2) 
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Z10.2 Reconeixement sistemàtic general rutinari de les forces 
armades  
Exclou: revisió per a reclutament (Z02.3) 

Z10.3 Reconeixement sistemàtic general rutinari d’e quips esportius  
Exclou: anàlisi de sang per a detectar alcohol i drogues a 

l’organisme (Z04.0) 
revisió per a participar en esports (Z02.5) 

Z10.8 Reconeixement sistemàtic general rutinari d’a ltres 
subpoblacions definides  
escolars 
estudiants 

  Z11    Estudi de cribratge especial de malalties infecci oses i 
parasitàries 

Z11.0 Estudi de cribratge especial de malalties inf eccioses 
intestinals  

Z11.1 Estudi de cribratge especial de tuberculosi r espiratòria  
Z11.2 Estudi de cribratge especial d’altres malalti es bacterianes  
Z11.3 Estudi de cribratge especial d’infeccions que  es transmeten 

sobretot sexualment  
Z11.4 Estudi de cribratge especial del virus de la 

immunodeficiència humana [VIH]  
Z11.5 Estudi de cribratge especial d’altres malalti es víriques  

Exclou: malaltia intestinal vírica (Z11.0) 

Z11.6 Estudi de cribratge especial d’altres protozo osis i 
helmintosis  
Exclou: malaltia intestinal protozoària (Z11.0) 

Z11.8 Estudi de cribratge especial d’altres malalti es infeccioses i 
parasitàries  
malalties espiroquetals 
malalties per clamídies 
malalties rickettsianes 
micosis 

Z11.9 Estudi de cribratge especial de malalties inf eccioses i 
parasitàries no especificades  

  Z12    Estudi de cribratge especial de neoplàsies 
Z12.0 Estudi de cribratge especial de neoplàsia d’e stómac  
Z12.1 Estudi de cribratge especial de neoplàsia de tracte intestinal  
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Z12.2 Estudi de cribratge especial de neoplàsia d’ò rgans 
respiratoris  

Z12.3 Estudi de cribratge especial de neoplàsia de mama  
Exclou: mamografia rutinària (Z01.6) 

Z12.4 Estudi de cribratge especial de neoplàsia de coll uterí  
Exclou: si és una prova rutinària o forma part d’una revisió 

ginecològica general (Z01.4) 

Z12.5 Estudi de cribratge especial de neoplàsia de pròstata  
Z12.6 Estudi de cribratge especial de neoplàsia de bufeta urinària  
Z12.8 Estudi de cribratge especial de neoplàsies d’ altres 

localitzacions  
Z12.9 Estudi de cribratge especial de neoplàsia no especificada  

  Z13    Estudi de cribratge especial d’altres malalties i  
trastorns 

Z13.0 Estudi de cribratge especial de malalties de la sang i els 
òrgans hematopoètics i determinats trastorns que af ecten el 
mecanisme immunitari  

Z13.1 Estudi de cribratge especial de diabetis mell itus  
Z13.2 Estudi de cribratge especial de trastorns nut ricionals  
Z13.3 Estudi de cribratge especial de trastorns men tals i trastorns 

del comportament  
alcoholisme 
depressió 
retard mental 

Z13.4 Estudi de cribratge especial de determinats t rastorns del 
desenvolupament en la infància  
Exclou: comprovació rutinària del desenvolupament del nadó o 

l’infant (Z00.1) 

Z13.5 Estudi de cribratge especial de trastorns de l’ull i l’orella  
Z13.6 Estudi de cribratge especial de trastorns car diovasculars  
Z13.7 Estudi de cribratge especial de malformacions  congènites, 

deformitats congènites i anomalies cromosòmiques 
congènites  
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Z13.8 Estudi de cribratge especial d’altres malalti es i trastorns 
especificats  
trastorn dental 
trastorns endocrins i metabòlics 

Exclou: diabetis mellitus (Z13.1) 

Z13.9 Estudi de cribratge especial no especificat  

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats 
amb malalties contagioses 
(Z20-Z29) 

  Z20    Contacte i exposició a malalties contagioses 
Z20.0 Contacte i exposició a malalties infeccioses intestinals  
Z20.1 Contacte i exposició a tuberculosi  
Z20.2 Contacte i exposició a infeccions que es tran smeten sobretot 

sexualment  
Z20.3 Contacte i exposició a la ràbia  
Z20.4 Contacte i exposició a la rubèola  
Z20.5 Contacte i exposició a hepatitis vírica  
Z20.6 Contacte i exposició al virus de la immunodef iciència 

humana [VIH]  
Exclou: estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] (Z21) 

Z20.7 Contacte i exposició a pediculosi, acarosi i altres 
infestacions  

Z20.8 Contacte i exposició a altres malalties conta gioses  
Z20.9 Contacte i exposició a malalties contagioses no 

especificades  
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  Z21    Estat asimptomàtic d’infecció pel virus de la 
immunodeficiència humana [VIH] 
VIH positiu NE 

Exclou: contacte o exposició al virus de la immunodeficiència 
humana [VIH] (Z20.6) 

evidència del virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] (R75) 

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana 
[VIH] (B20-B24) 

  Z22    Portador de malaltia infecciosa 
Inclou: presumpte portador 

Z22.0 Portador de febre tifoide  
Z22.1 Portador d’altres malalties infeccioses intes tinals  
Z22.2 Portador de diftèria  
Z22.3 Portador d’altres malalties bacterianes espec ificades  

portador de malaltia bacteriana a causa de: 
• estafilococs 
• estreptococs 
• meningococs 

Z22.4 Portador d’infeccions que es transmeten sobre tot 
sexualment  
portador de: 
• blennorràgia 
• sífilis 

Z22.5 Portador d’hepatitis vírica  
portador de l’antigen de superfície del virus de l’hepatitis B 

[AgHBs] 

Z22.6 Portador de la infecció del virus limfotròfic  de limfòcits T 
humans de tipus 1 VLTH-1/HTLV-1  

Z22.8 Portador d’altres malalties infeccioses  
Z22.9 Portador de malaltia infecciosa no especifica da 
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  Z23    Necessitat d’immunització contra una única malalt ia 
bacteriana 
Exclou: immunització: 

• contra combinacions de malalties (Z27.−) 
• no realitzada (Z28.−) 

Z23.0 Necessitat d’immunització únicament contra cò lera  
Z23.1 Necessitat d’immunització únicament contra fe bre tifoide-

paratifoide [TAB]  
Z23.2 Necessitat d’immunització contra tuberculosi [BCG]  
Z23.3 Necessitat d’immunització contra la pesta  
Z23.4 Necessitat d’immunització contra tularèmia  
Z23.5 Necessitat d’immunització únicament contra tè tanus  
Z23.6 Necessitat d’immunització únicament contra di ftèria  
Z23.7 Necessitat d’immunització únicament contra to s ferina  
Z23.8 Necessitat d’immunització contra alguna altra  única malaltia 

bacteriana  

  Z24    Necessitat d’immunització contra una sola malalti a 
vírica determinada 
Exclou: immunització: 

• contra combinacions de malalties (Z27.−) 
• no realitzada (Z28.−) 

Z24.0 Necessitat d’immunització contra poliomelitis  
Z24.1 Necessitat d’immunització contra encefalitis vírica transmesa 

per artròpodes  
Z24.2 Necessitat d’immunització contra la ràbia  
Z24.3 Necessitat d’immunització contra la febre gro ga 
Z24.4 Necessitat d’immunització únicament contra el  xarampió  
Z24.5 Necessitat d’immunització únicament contra la  rubèola  
Z24.6 Necessitat d’immunització contra hepatitis ví rica  
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  Z25    Necessitat d’immunització contra altres malalties  
víriques soles 
Exclou: immunització: 

• contra combinacions de malalties (Z27.−) 
• no realitzada (Z28.−) 

Z25.0 Necessitat d’immunització únicament contra pa rotiditis  
Z25.1 Necessitat d’immunització contra la grip  
Z25.8 Necessitat d’immunització contra altres malal ties víriques 

soles especificades  

  Z26    Necessitat d’immunització contra altres malalties  
infeccioses soles 
Exclou: immunització: 

• contra combinacions de malalties (Z27.−) 
• no realitzada (Z28.−) 

Z26.0 Necessitat d’immunització contra leishmaniosi  
Z26.8 Necessitat d’immunització contra altres malal ties infeccioses 

soles especificades  
Z26.9 Necessitat d’immunització contra malaltia inf ecciosa no 

especificada  
necessitat d’immunització NE 

  Z27    Necessitat d’immunització contra combinacions de 
malalties infeccioses 
Exclou: immunització no realitzada (Z28.−) 

Z27.0 Necessitat d’immunització contra còlera amb f ebre tifoide-
paratifoide [còlera + TAB]  

Z27.1 Necessitat d’immunització contra diftèria, tè tanus i tos ferina 
[DTPa] combinades  

Z27.2 Necessitat d’immunització contra diftèria, tè tanus i tos ferina 
amb febre tifoide-paratifoide [DTPa + TAB]  

Z27.3 Necessitat d’immunització contra diftèria, tè tanus i tos ferina 
amb poliomelitis [DTPa + pòlio]  

Z27.4 Necessitat d’immunització contra xarampió, ru bèola i 
parotiditis [TV] [XRP]  

Z27.8 Necessitat d’immunització contra altres combi nacions de 
malalties infeccioses  
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Z27.9 Necessitat d’immunització contra combinacions  no 
especificades de malalties infeccioses  

  Z28    Immunització no realitzada 
Z28.0 Immunització no realitzada per contraindicaci ó 
Z28.1 Immunització no realitzada per decisió del pa cient per raons 

religioses o de pressió de grup  
Z28.2 Immunització no realitzada per decisió del pa cient per altres 

raons i per raons no especificades  
Z28.8 Immunització no realitzada per altres raons  
Z28.9 Immunització no realitzada per raó no especif icada  

  Z29    Necessitat d’altres mesures profilàctiques 
Exclou: cirurgia profilàctica (Z40.−) 

dessensibilització contra al·lergògens (Z51.6) 

Z29.0 Aïllament  
ingrés per a protegir l’individu del seu entorn o per a aïllar 

l’individu després del contacte amb una malaltia infecciosa 

Z29.1 Immunoteràpia profilàctica  
administració d’immunoglobulina 

Z29.2 Altres quimioteràpies profilàctiques  
quimioprofilaxi 
teràpia antibiòtica profilàctica 

Z29.8 Altres mesures profilàctiques especificades  
Z29.9 Mesura profilàctica no especificada  

Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris en circumstàncies relacionades amb la 
reproducció 
(Z30-Z39) 

  Z30    Tractament contraceptiu 
Z30.0 Aconsellament i orientació generals sobre la contracepció  

orientació sobre planificació familiar NE 
prescripció inicial de contraceptius 

Z30.1 Inserció de dispositiu contraceptiu (intraute rí) 
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Z30.2 Esterilització  
ingrés per a lligadura de trompes o de conductes deferents 

Z30.3 Extracció menstrual  
interrupció de l’embaràs 
regulació menstrual 

Z30.4 Control de fàrmacs contraceptius  
prescripció repetida de pastilla contraceptiva o altres fàrmacs 

contraceptius 
revisió rutinària per al manteniment contraceptiu 

Z30.5 Control de dispositiu contraceptiu (intrauter í) 
verificació, reinserció o extracció de dispositiu contraceptiu 

(intrauterí) 

Z30.8 Altres tractaments contraceptius  
recompte d’espermatozoides postvasectomia 

Z30.9 Tractament contraceptiu no especificat  

  Z31    Tractament de la reproducció 
Exclou: complicacions associades a la reproducció assistida 

(N98.−) 

Z31.0 Salpingoplàstia o vasoplàstia després d’ester ilització prèvia  
Z31.1 Inseminació artificial  
Z31.2 Fecundació in vitro  

ingrés per a extracció o implantació d’òvuls 

Z31.3 Altres mètodes de fecundació assistida  
Z31.4 Estudis i proves de la reproducció  

insuflació tubària 
recompte d’espermatozoides 

Exclou: recompte d’espermatozoides postvasectomia (Z30.8) 

Z31.5 Aconsellament genètic  
Z31.6 Aconsellament i orientació generals sobre la reproducció  
Z31.8 Altres tractaments de la reproducció  
Z31.9 Tractament de la reproducció no especificat  

  Z32    Exploració i prova d’embaràs 
Z32.0 Embaràs no confirmat (encara)  
Z32.1 Embaràs confirmat  
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  Z33    Estat de gestació incidental 
estat de gestació NE 

  Z34    Supervisió d’embaràs normal 
Z34.0 Supervisió de primer embaràs normal  
Z34.8 Supervisió d’altres embarassos normals  
Z34.9 Supervisió d’embaràs normal no especificat  

  Z35    Supervisió d’embaràs de risc elevat 
Z35.0 Supervisió d’embaràs amb antecedents d’infert ilitat  
Z35.1 Supervisió d’embaràs amb antecedents de resul tats abortius  

supervisió d’embaràs amb antecedents de: 
• mola hidatiforme 
• mola vesicular 

Exclou: assistència mèdica per a avortadora habitual durant 
l’embaràs (O26.2) 

avortadora habitual sense embaràs actual (N96) 

Z35.2 Supervisió d’embaràs amb altres antecedents r eproductius o 
obstètrics patològics  
supervisió d’embaràs amb antecedents de: 
• afeccions classificables a O10-O92 
• mort neonatal 
• nadó nascut mort 

Z35.3 Supervisió d’embaràs amb antecedents d’assist ència 
prenatal insuficient  
embaràs: 
• amagat 
• ocultat 

Z35.4 Supervisió d’embaràs amb gran multiparitat  
Exclou: multiparitat sense embaràs actual (Z64.1) 

Z35.5 Supervisió de primigràvida gran  
Z35.6 Supervisió de primigràvida molt jove  
Z35.7 Supervisió d’embaràs de risc elevat a causa d e problemes 

socials  
Z35.8 Supervisió d’altres embarassos de risc elevat  
Z35.9 Supervisió d’embaràs de risc elevat no especi ficat  
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  Z36    Cribratge prenatal 
Exclou: assistència prenatal rutinària (Z34-Z35) 

resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare 
(O28.−) 

Z36.0 Cribratge prenatal per a detectar anomalies c romosòmiques  
amniocentesi 
mostra de placenta (extreta per la vagina) 

Z36.1 Cribratge prenatal per a detectar un augment del nivell 
d’alfafetoproteïnes  

Z36.2 Altres cribratges prenatals basats en l’amnio centesi  
Z36.3 Cribratge prenatal per a detectar malformacio ns mitjançant 

ecografies i altres mètodes físics  
Z36.4 Cribratge prenatal per a detectar retard en e l creixement fetal 

mitjançant ecografies i altres mètodes físics  
Z36.5 Cribratge prenatal per a detectar isoimmunitz ació  
Z36.8 Altres cribratges prenatals  

cribratge per a detectar hemoglobinopatia 

Z36.9 Cribratge prenatal no especificat  

  Z37    Resultat del part 
Nota: Aquesta categoria està destinada a l’ús d’una 

codificació addicional per a identificar el resultat del 
part en la història clínica de la mare. 

Z37.0 Nadó únic nascut viu  
Z37.1 Nadó únic nascut mort  
Z37.2 Bessons, ambdós nascuts vius  
Z37.3 Bessons, un nascut viu i l’altre nascut mort  
Z37.4 Bessons, ambdós nascuts morts  
Z37.5 Altres parts múltiples, tots els nadons nascu ts vius  
Z37.6 Altres parts múltiples, algun nadó nascut viu  
Z37.7 Altres parts múltiples, tots els nadons nascu ts morts  
Z37.9 Resultat del part no especificat  

naixement múltiple NE 
naixement únic NE 
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  Z38    Nadons nascuts vius segons el lloc de naixement 
Z38.0 Nadó únic nascut a l’hospital  
Z38.1 Nadó únic nascut fora de l’hospital  
Z38.2 Nadó únic amb lloc de naixement no especifica t 

nadó nascut viu NE 

Z38.3 Bessons nascuts a l’hospital  
Z38.4 Bessons nascuts fora de l’hospital  
Z38.5 Bessons amb lloc de naixement no especificat  
Z38.6 Altres nadons d’embaràs múltiple nascuts a l’ hospital  
Z38.7 Altres nadons d’embaràs múltiple nascuts fora  de l’hospital  
Z38.8 Altres nadons d’embaràs múltiple amb lloc de naixement no 

especificat  

  Z39    Assistència i exploració postpart 
Z39.0 Assistència i exploració immediatament despré s del part  

assistència i observació de casos no complicats 

Exclou: assistència per complicacions postpart –v. l’índex 
alfabètic 

Z39.1 Assistència i exploració de la mare en períod e de lactància  
supervisió de la lactància 

Exclou: trastorns de la lactació (O92.−) 

Z39.2 Seguiment rutinari postpart  
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Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics 
i per a rebre assistència mèdica posterior 
(Z40-Z54) 

Nota: Les categories Z40-Z54 estan destinades a indicar el motiu de 
l’assistència. Poden emprar-se per a pacients que ja han estat 
tractats d’una malaltia o lesió, però que estan rebent assistència 
profilàctica o de seguiment, assistència en la convalescència o 
assistència per a consolidar el tractament, tractar els estats 
residuals, assegurar-se que l’afecció no ha reaparegut o prevenir-
ne les recurrències. 

Exclou: exploracions de seguiment per a control mèdic després de 
tractament (Z08-Z09) 

  Z40    Cirurgia profilàctica 
Z40.0 Cirurgia profilàctica per factors de risc rel acionats amb 

neoplàsies malignes  
ingrés per a extracció profilàctica d’un òrgan 

Z40.8 Altres cirurgies profilàctiques  
Z40.9 Cirurgia profilàctica no especificada  

  Z41    Procediments amb finalitats diferents de la de 
proporcionar salut 

Z41.0 Trasplantament de cabells  
Z41.1 Altres tipus de cirurgia plàstica per raons e stètiques  

implant de mama 

Exclou: cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a lesió o 
intervenció quirúrgica guarides (Z42.−) 

Z41.2 Circumsició rutinària i ritual  
Z41.3 Perforació del lòbul de l’orella  
Z41.8 Altres procediments amb finalitats diferents de la de 

proporcionar salut  
Z41.9 Procediment amb finalitats diferents de la de  proporcionar 

salut no especificat  
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  Z42    Assistència de seguiment que implica cirurgia plà stica 
Inclou: cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a lesió o 

intervenció quirúrgica guarides 
reparació de teixit cicatritzat 

Exclou: cirurgia plàstica: 
• com a tractament de lesió actual –codifiqueu segons 

la lesió corresponent; v. l’índex alfabètic 
• per raons estètiques (Z41.1) 

Z42.0 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica de 
cap i el coll  

Z42.1 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica de 
mama  

Z42.2 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica 
d’altres parts del tronc  

Z42.3 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica 
d’extremitat superior  

Z42.4 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica 
d’extremitat inferior  

Z42.8 Assistència de seguiment que implica cirurgia  plàstica 
d’altres parts del cos  

Z42.9 Assistència de seguiment no especificada que implica 
cirurgia plàstica  

  Z43    Cura d’obertures artificials 
Inclou: introducció de sondes o bugies 

neteja 
reformació 
retirada de catèter 
tancament 

Exclou: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres 
dispositius mèdics (Z44-Z46) 

complicacions d’estoma extern (J95.0, K91.4, N99.5) 
només estat d’obertura artificial, sense necessitat 

d’assistència (Z93.−) 

Z43.0 Cura de traqueostomia  
Z43.1 Cura de gastrostomia  
Z43.2 Cura d’ileostomia  
Z43.3 Cura de colostomia  
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Z43.4 Cura d’altres obertures artificials del tub d igestiu  
Z43.5 Cura de cistostomia  
Z43.6 Cura d’altres obertures artificials del tract e urinari  

nefrostomia 
ureterostomia 
uretrostomia 

Z43.7 Cura de vagina artificial  
Z43.8 Cura d’altres obertures artificials  
Z43.9 Cura d’obertura artificial no especificada  

  Z44    Col·locació i ajustament de dispositiu protètic e xtern 
Exclou: presència de dispositiu protètic (Z97.−) 

Z44.0 Col·locació i ajustament de braç artificial ( complet) (parcial)  
Z44.1 Col·locació i ajustament de cama artificial ( completa) 

(parcial)  
Z44.2 Col·locació i ajustament d’ull artificial  

Exclou: complicació mecànica de pròtesi ocular (T85.3) 

Z44.3 Col·locació i ajustament de pròtesi mamària e xterna  
Z44.8 Col·locació i ajustament d’altres dispositius  protètics externs  
Z44.9 Col·locació i ajustament de dispositiu protèt ic extern no 

especificat  

  Z45    Ajustament i control del dispositiu implantat 
Exclou: funcionament defectuós o altres complicacions dels 

dispositius –v. l’índex alfabètic 
presència de dispositius protètics i altres dispositius 

(Z95-Z97) 

Z45.0 Ajustament i control de marcapassos cardíac  
verificació i proves del generador d’impulsos [pila] 

Z45.1 Ajustament i control de bomba d’infusió  
Z45.2 Ajustament i control de dispositiu d’accés va scular  
Z45.3 Ajustament i control d’audiòfon implantat  

dispositiu coclear 
dispositiu de conducció òssia 

Z45.8 Ajustament i control d’altres dispositius imp lantats  
Z45.9 Ajustament i control de dispositiu implantat no especificat  



 

1100   

  Z46    Col·locació i ajustament d’altres dispositius 
Exclou: funcionament defectuós o altres complicacions dels 

dispositius –v. l’índex alfabètic 
només lliurament de recepta repetida (Z76.0) 
presència de dispositius protètics i altres dispositius 

(Z95-Z97) 

Z46.0 Col·locació i ajustament d’ulleres i lents de  contacte  
Z46.1 Col·locació i ajustament d’audiòfon  
Z46.2 Col·locació i ajustament d’altres dispositius  relacionats amb 

el sistema nerviós i els sentits especials  
Z46.3 Col·locació i ajustament de dispositiu protèt ic dental  
Z46.4 Col·locació i ajustament de dispositiu ortodò ntic  
Z46.5 Col·locació i ajustament d’ileostomia i altre s dispositius 

intestinals  
Z46.6 Col·locació i ajustament de dispositiu urinar i 
Z46.7 Col·locació i ajustament de dispositiu ortopè dic  

abraçadora ortopèdica 
cotilla ortopèdica 
embenat rígid ortopèdic 
sabates ortopèdiques 

Z46.8 Col·locació i ajustament d’altres dispositius  especificats  
cadira de rodes 

Z46.9 Col·locació i ajustament de dispositiu no esp ecificat 

  Z47    Altres assistències de seguiment de dispositius 
ortopèdics 
Exclou: assistència que implica procediments de rehabilitació 

(Z50.−) 
complicacions de dispositius, implants i empelts 

ortopèdics interns (T84.−) 
exploracions de seguiment després de tractament de 

fractura (Z09.4) 
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Z47.0 Assistència de seguiment que implica extracci ó de placa de 
fractura i altres dispositius de fixació interna  
extracció de: 
• cargols 
• claus 
• plaques 
• vares 

Exclou: extracció de dispositiu de fixació externa (Z47.8) 

Z47.8 Altres assistències de seguiment de dispositi us ortopèdics 
especificades  
canvi, verificació o extracció de: 
• dispositiu de fixació o tracció externes 
• embenat rígid de guix 

Z47.9 Assistència de seguiment de dispositius ortop èdics no 
especificada  

  Z48    Altres assistències de seguiment quirúrgic 
Exclou: assistència de seguiment de dispositius ortopèdics 

(Z47.−) 
col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres 

dispositius mèdics (Z44-Z46) 
cura d’obertures artificials (Z43.−) 
exploracions de seguiment després de: 
• cirurgia (Z09.0) 
• tractament de fractura (Z09.4) 

Z48.0 Cura d’apòsits i sutures quirúrgics  
canvi d’apòsits 
retirada de punts de sutura 

Z48.8 Altres assistències de seguiment quirúrgic es pecificades  
Z48.9 Assistència de seguiment quirúrgic no especif icada  

  Z49    Assistència que implica diàlisi 
Inclou: preparació i tractament per a diàlisi 

Exclou: estat de diàlisi renal (Z99.2) 

Z49.0 Assistència preparatòria per a diàlisi  
Z49.1 Diàlisi extracorpòria  

diàlisi (renal) NE 

Z49.2 Altres diàlisis  
diàlisi peritoneal 
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  Z50    Assistència que implica l’ús de procediments de 
rehabilitació 
Exclou: aconsellament (Z70-Z71) 

Z50.0 Rehabilitació cardíaca  
Z50.1 Altres fisioteràpies  

exercicis terapèutics i de rehabilitació 

Z50.2 Rehabilitació de l’alcohol  
Z50.3 Rehabilitació de les drogues  
Z50.4 Psicoteràpia no classificada a cap altre lloc  
Z50.5 Ortofonia [teràpia de la parla]  
Z50.6 Entrenament ortòptic  
Z50.7 Teràpia ocupacional i rehabilitació professio nal no 

classificades a cap altre lloc  
Z50.8 Assistència que implica l’ús d’altres procedi ments de 

rehabilitació  
entrenament en activitats de la vida diària [AVD] NCAL 
rehabilitació del tabac 

Z50.9 Assistència que implica l’ús de procediment d e rehabilitació 
no especificat  
rehabilitació NE 

  Z51    Altres assistències mèdiques 
Exclou: exploracions de seguiment després de tractament (Z08-

Z09) 

Z51.0 Sessió de radioteràpia  
Z51.1 Sessió de quimioteràpia per a neoplàsia  
Z51.2 Altres quimioteràpies  

quimioteràpia de manteniment NE 

Exclou: quimioteràpia profilàctica amb finalitats 
d’immunització (Z23-Z27, Z29.−) 

Z51.3 Transfusió de sang sense diagnòstic enregistr at 
Z51.4 Assistència preparatòria per a tractament sub següent no 

classificada a cap altre lloc  
Exclou: assistència preparatòria per a diàlisi (Z49.0) 

Z51.5 Cures pal·liatives  
Z51.6 Dessensibilització contra al·lergògens  
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Z51.8 Altres assistències mèdiques especificades  
Exclou: servei de suport al cuidador (Z75.5) 

Z51.9 Assistència mèdica no especificada  

  Z52    Donants d’òrgans i teixits 
Exclou: exploració de donant potencial (Z00.5) 

Z52.0 Donant de sang  
components de la sang com limfòcits, plaquetes o cèl·lules mare 

Z52.1 Donant de pell  
Z52.2 Donant d’os  
Z52.3 Donant de medul·la òssia  
Z52.4 Donant de ronyó  
Z52.5 Donant de còrnia  
Z52.6 Donant de fetge  
Z52.7 Donant de cor  
Z52.8 Donant d’altres òrgans i teixits  
Z52.9 Donant d’òrgan o teixit no especificats  

donant NE 

  Z53    Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris per a ser sotmeses a procediments específ ics 
que finalment no són realitzats 
Exclou: immunització no realitzada (Z28.−) 

Z53.0 Procediment no realitzat per contraindicació  
Z53.1 Procediment no realitzat per decisió del paci ent per raons 

religioses o de pressió de grup  
Z53.2 Procediment no realitzat per decisió del paci ent per altres 

raons i per raons no especificades  
Z53.8 Procediment no realitzat per altres raons  
Z53.9 Procediment no realitzat per raó no especific ada 

  Z54    Convalescència 
Z54.0 Convalescència consecutiva a cirurgia  
Z54.1 Convalescència consecutiva a radioteràpia  
Z54.2 Convalescència consecutiva a quimioteràpia  
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Z54.3 Convalescència consecutiva a psicoteràpia  
Z54.4 Convalescència consecutiva a tractament de fr actura  
Z54.7 Convalescència consecutiva a tractament combi nat  

convalescència consecutiva a qualsevol combinació de 
tractaments classificats a Z54.0-Z54.4 

Z54.8 Convalescència consecutiva a altres tractamen ts  
Z54.9 Convalescència consecutiva a tractament no es pecificat  

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats 
amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials 
(Z55-Z65) 

  Z55    Problemes relacionats amb l’educació i l’alfabeti tzació 
Exclou: trastorns de desenvolupament psicològic (F80-F89) 

Z55.0 Analfabetisme i nivell baix d’alfabetització  
Z55.1 Escolarització no disponible i inabastable  
Z55.2 Exàmens suspesos  
Z55.3 Fracàs escolar  
Z55.4 Inadaptació escolar i desavinença amb mestres  i companys 

de classe  
Z55.8 Altres problemes relacionats amb l’educació i  l’alfabetització  

ensenyament inadequat 

Z55.9 Problema relacionat amb l’educació i l’alfabe tització no 
especificat  

  Z56    Problemes relacionats amb la feina i l’atur 
Exclou: exposició per causa professional a factors de risc 

(Z57.−) 
problemes relacionats amb circumstàncies 

econòmiques i d’habitatge (Z59.−) 

Z56.0 Atur no especificat  
Z56.1 Canvi de feina  
Z56.2 Amenaça de perdre la feina  
Z56.3 Horari laboral estressant  
Z56.4 Desavinença amb el cap i els companys de fein a 
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Z56.5 Insatisfacció amb la feina  
condicions laborals complicades 

Z56.6 Altres tensions físiques i mentals relacionad es amb la feina  
Z56.7 Altres problemes relacionats amb la feina i p roblemes 

relacionats amb la feina no especificats  

  Z57    Exposició per causa professional a factors de ris c 
Z57.0 Exposició per causa professional al soroll  
Z57.1 Exposició per causa professional a radiació  
Z57.2 Exposició per causa professional a la pols  
Z57.3 Exposició per causa professional a altres con taminants de 

l’aire  
Z57.4 Exposició per causa professional a agents tòx ics en 

agricultura  
sòlids, líquids, gasos o vapors 

Z57.5 Exposició per causa professional a agents tòx ics en altres 
sectors  
sòlids, líquids, gasos o vapors 

Z57.6 Exposició per causa professional a temperatur a extrema  
Z57.7 Exposició per causa professional a vibració  
Z57.8 Exposició per causa professional a altres fac tors de risc  
Z57.9 Exposició per causa professional a factor de risc no 

especificat  

  Z58    Problemes relacionats amb l’entorn físic 
Exclou: exposició per causa professional (Z57.−) 

Z58.0 Exposició al soroll  
Z58.1 Exposició a contaminació atmosfèrica  

Exclou: fum del tabac (Z58.7) 

Z58.2 Exposició a contaminació de l’aigua  
Z58.3 Exposició a contaminació del sòl  
Z58.4 Exposició a radiació  
Z58.5 Exposició a altres contaminacions  
Z58.6 Subministrament inadequat d’aigua potable  

Exclou: efectes de la set (T73.1) 
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Z58.7 Exposició al fum del tabac  
Inclou: fumador passiu 

Exclou: antecedents personals d’abús de substàncies 
psicoactives (Z86.4) 

consum de tabac (Z72.0) 
trastorns mentals i trastorns del comportament per 

consum de tabac (F17.−) 

Z58.8 Altres problemes relacionats amb l’entorn fís ic  
Z58.9 Problema relacionat amb l’entorn físic no esp ecificat  

  Z59    Problemes relacionats amb circumstàncies 
econòmiques i d’habitatge 
Exclou: subministrament inadequat d’aigua potable (Z58.6) 

Z59.0 Absència de llar  
Z59.1 Habitatge inadequat  

defectes tècnics a la llar que impedeixen assistència adequada 
entorn insatisfactori 
falta de calefacció 
restricció d’espai 

Exclou: problemes relacionats amb l’entorn físic (Z58.−) 

Z59.2 Desavinença amb veïns, arrendataris i arrenda dor  
Z59.3 Problemes relacionats amb la vida en una inst itució 

residencial  
estudiant en internat 

Exclou: educació institucional (Z62.2) 

Z59.4 Falta de menjar adequat  
Exclou: efectes de la gana (T73.0) 

hàbits inadequats de la dieta o l’alimentació (Z72.4) 
malnutrició (E40-E46) 

Z59.5 Pobresa extrema  
Z59.6 Ingressos baixos  
Z59.7 Assegurança social i benestar social insufici ents  
Z59.8 Altres problemes relacionats amb circumstànci es 

econòmiques i d’habitatge  
execució hipotecària en préstec 
habitatge aïllat 
problemes amb els creditors 
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Z59.9 Problema no especificat relacionat amb circum stàncies 
econòmiques i d’habitatge  

  Z60    Problemes relacionats amb l’entorn social 
Z60.0 Problemes d’adaptació als canvis de cicle de la vida  

adaptació a la jubilació [pensió] 
síndrome del niu buit 

Z60.1 Situació parental atípica  
Problemes relacionats amb una situació parental (cria de fills) en què només hi 
ha el pare o la mare, o alguna altra situació en què no cohabiten tots dos pares 
biològics. 

Z60.2 Viure sol  
Z60.3 Dificultat d’aculturació  

migració 
trasplantació social 

Z60.4 Exclusió i rebuig socials  
Exclusió i rebuig a causa de característiques personals, com aspecte físic, 
malaltia o comportament inusuals. 

Exclou: objectiu de discriminació hostil per motius com ara els 
racials o els religiosos (Z60.5) 

Z60.5 Objectiu de discriminació i persecució hostil s 
Persecució o discriminació, percebuda o real, pel fet de pertànyer a algun grup 
(que es defineix pel color de la pell, la religió, l’origen ètnic, etc.) més que no 
pas per característiques personals. 

Exclou: exclusió i rebuig socials (Z60.4) 

Z60.8 Altres problemes relacionats amb l’entorn soc ial  
Z60.9 Problema relacionat amb l’entorn social no es pecificat  

  Z61    Problemes relacionats amb esdeveniments de la vid a 
negatius en la infància 
Exclou: síndromes de maltractament (T74.−) 

Z61.0 Pèrdua d’un ésser estimat en la infància  
Pèrdua d’un ésser amb qui es manté una relació estreta emocionalment, com un 
pare o una mare, un germà, un amic molt proper o una mascota estimada, per 
mort o per marxa o rebuig permanents. 

Z61.1 Marxa de casa en la infància  
Ingrés en una casa d’acollida, hospital o alguna altra institució que causa estrès 
psicosocial, o obligació de realitzar una activitat lluny de casa durant un període 
de temps prolongat. 
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Z61.2 Patró alterat de relacions familiars en la in fància  
Arribada d’un nou membre a la família que comporta un canvi negatiu en les 
relacions dels infants. Pot incloure un nou matrimoni del pare o la mare o el 
naixement d'un germà. 

Z61.3 Esdeveniments que comporten pèrdua d’autoesti ma en la 
infància  
Esdeveniments que comporten una autoavaluació negativa de l’infant, com 
fracàs en tasques amb molta implicació personal, revelació o descobriment d’un 
esdeveniment familiar vergonyós o estigmatitzant, i altres experiències 
humiliants. 

Z61.4 Problemes relacionats amb presumpte abús sexu al de 
l’infant per part d’una persona del seu entorn més proper  
Problemes relacionats amb qualsevol tipus d’exposició o contacte físics entre 
l’infant i un adult del seu entorn proper que ha portat a excitació sexual, tant si 
l’infant ha accedit voluntàriament als actes sexuals com si no (p. ex. qualsevol 
tipus de contacte o manipulació genitals o exposició deliberada de mames o 
genitals). 

Z61.5 Problemes relacionats amb presumpte abús sexu al de 
l’infant per part d’una persona de fora del seu ent orn més 
proper  
Problemes relacionats amb el contacte o l’intent de contacte amb les mames o els 
genitals de l’infant o de l’altra persona, exposició sexual en una posició molt 
propera o intent de despullar o seduir l’infant, per part d’una persona bastant més 
gran de fora de la família, ja sigui per la posició o l’estatus que ocupa aquesta 
persona com contra la voluntat de l’infant. 

Z61.6 Problemes relacionats amb presumpte maltracta ment físic de 
l’infant  
Problemes relacionats amb incidents en què l’infant va ser ferit en el passat per 
algun adult del seu entorn proper amb un abast mèdic significatiu (p. ex. 
fractures, hematomes visibles) o que implicaven formes de violència anòmales 
(p. ex. copejar l'infant amb instruments durs o afilats, cremar-lo o lligar-lo). 

Z61.7 Experiència personal aterridora en la infànci a 
Experiència que comporta una amenaça pel futur de l’infant, com un segrest, una 
catàstrofe natural amb amenaça per la vida, una lesió que fa perillar la imatge o 
la seguretat personals o el testimoni d’un trauma greu d’un ésser estimat. 

Z61.8 Altres esdeveniments de la vida negatius en l a infància  
Z61.9 Esdeveniment de la vida negatiu en la infànci a no especificat  

  Z62    Altres problemes relacionats amb l’educació 
Exclou: síndromes de maltractament (T74.−) 

Z62.0 Supervisió i control inadequats per part dels  pares  
Falta de coneixement dels pares sobre què fa el fill o sobre on és, poc control, 
falta de preocupació o falta d’intent d’intervenció quan el fill es troba en 
situacions de risc. 
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Z62.1 Sobreprotecció dels pares  
Patró d’educació que comporta infantilització i impediment del comportament 
independent. 

Z62.2 Educació institucional  
Forma d’acollida en què algun tipus d’institució (com una llar d’infants 
residencial, un orfenat o una residència d’infants) assumeix en bona part les 
responsabilitats parentals, o assistència terapèutica durant un període llarg de 
temps en què l’infant és a l’hospital, en una casa de convalescència o en alguna 
institució similar, sense que com a mínim un dels pares visqui amb l’infant. 

Z62.3 Hostilitat i derivació injusta de culpes cap a l’infant  
Comportament negatiu dels pares que concretament se centra en l’infant com a 
individu, persistent en el temps i generalitzat en uns quants comportaments 
infantils (p. ex. culpar l'infant automàticament per qualsevol problema familiar o 
atribuir característiques negatives a l’infant). 

Z62.4 Maltractament emocional de l’infant  
Pares que parlen amb el fill de manera desdenyosa o insensible. Falta d’interès 
en el fill, falta de comprensió pels problemes del fill i falta d’elogis i ànims. 
Reacció d’irritació davant un comportament nerviós i absència de confort físic i 
calor emocional suficients. 

Z62.5 Altres problemes relacionats amb la desatenci ó en l’educació  
falta d’experiències d’aprenentatge i joc 

Z62.6 Pressió parental inadequada i altres qualitat s anòmales de 
l’educació  
Pares que forcen el fill a ser diferent dels costums locals, ja sigui per inadequació 
al sexe (p. ex. vestir un nen amb roba de nena), inadequació a l’edat (p. ex. forçar 
el fill a prendre responsabilitats que haurien de prendre persones més grans) o 
inadequació en algun altre aspecte (p. ex. pressionar el fill perquè participi en 
activitats no desitjades o massa difícils). 

Z62.8 Altres problemes especificats relacionats amb  l’educació  
Z62.9 Problema relacionat amb l’educació no especif icat  

  Z63    Altres problemes relacionats amb l’entorn més pro per, 
incloent circumstàncies familiars 
Exclou: problemes relacionats amb: 

• educació (Z62.−) 
• esdeveniments de la vida negatius en la infància 

(Z61.−) 
síndromes de maltractament (T74.−) 

Z63.0 Problemes en la relació amb el cònjuge o la p arella  
Desavinença de la parella que comporta una pèrdua de control greu o 
prolongada, una generalització de sentiments hostils o crítics o un ambient 
persistent de violència interpersonal greu (pegar o copejar). 

Z63.1 Problemes en la relació amb els pares i la fa mília política  
Z63.2 Suport familiar inadequat  
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Z63.3 Absència de membre familiar  
Z63.4 Desaparició i mort de membre familiar  

assumpció de mort de membre familiar 

Z63.5 Ruptura familiar per separació i divorci  
distanciament 

Z63.6 Familiar dependent que necessita assistència a casa  
Z63.7 Altres esdeveniments de la vida estressants q ue afecten la 

família i l’entorn proper  
ansietat (normal) per una persona malalta de la família 
família aïllada 
membre familiar malalt o trastornat 
problemes de salut dins la família 

Z63.8 Altres problemes especificats relacionats amb  l’entorn més 
proper  
comunicació inadequada o distorsionada dins la família 
desavinença familiar NE 
nivell alt d’expressió emocional dins la família 

Z63.9 Problema no especificat relacionat amb l’ento rn més proper  

  Z64    Problemes relacionats amb determinades 
circumstàncies psicosocials 

Z64.0 Problemes relacionats amb embaràs no desitjat  
Exclou: supervisió d’embaràs de risc elevat a causa de 

problemes socials (Z35.7) 

Z64.1 Problemes relacionats amb multiparitat  
Exclou: supervisió d’embaràs amb gran multiparitat (Z35.4) 

Z64.2 Cerca i acceptació d'intervencions físiques, nutricionals i 
químiques sabent que són perilloses i nocives  
Exclou: dependència de substàncies –v. l’índex alfabètic 

Z64.3 Sol·licitud i acceptació d'intervencions psic ològiques i de 
comportament sabent que són perilloses i nocives  

Z64.4 Desavinença amb orientadors  
desavinença amb: 
• agent de la llibertat vigilada 
• treballador social 
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  Z65    Problemes relacionats amb altres circumstàncies 
psicosocials 
Exclou: lesió actual –v. l’índex alfabètic 

Z65.0 Condemna en causes civils o penals sense empr esonament  
Z65.1 Empresonament i altres internaments  
Z65.2 Problemes relacionats amb l’excarceració  
Z65.3 Problemes relacionats amb altres circumstànci es legals  

arrest 
causes de custòdia o manutenció infantils 
litigi 
processament 

Z65.4 Víctima de delicte i terrorisme  
víctima de tortura 

Z65.5 Exposició a catàstrofe, guerra i altres hosti litats  
Exclou: objectiu de discriminació o persecució (Z60.5) 

Z65.8 Altres problemes especificats relacionats amb  
circumstàncies psicosocials  

Z65.9 Problema relacionat amb circumstàncies psicos ocials no 
especificades  

Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris en altres circumstàncies 
(Z70-Z76) 

  Z70    Aconsellament relacionat amb l’actitud, el 
comportament i l’orientació sexuals 
Exclou: aconsellament sobre la reproducció o la contracepció 

(Z30-Z31) 

Z70.0 Aconsellament relacionat amb l’actitud sexual  
persona preocupada per la vergonya, timidesa o altres respostes 

negatives a temes sexuals 
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Z70.1 Aconsellament relacionat amb el comportament i l’orientació 
sexuals del pacient  
persona preocupada per: 
• falta de resposta 
• impotència 
• orientació sexual 
• promiscuïtat 

Z70.2 Aconsellament relacionat amb el comportament i l’orientació 
sexuals d’una tercera persona  
cerca de consell pel comportament i l’orientació sexuals de: 
• cònjuge 
• fill 
• parella 

Z70.3 Aconsellament relacionat amb la combinació de  
preocupacions per l’actitud, el comportament i l’or ientació 
sexuals  

Z70.8 Altres aconsellaments sexuals  
educació sexual 

Z70.9 Aconsellament sexual no especificat  

  Z71    Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris per a altres aconsellaments i assessorame nts 
mèdics no classificats a cap altre lloc 
Exclou: aconsellament sexual (Z70.−) 

aconsellament sobre la reproducció o la contracepció 
(Z30-Z31) 

Z71.0 Persona que consulta en nom d’una altra  
consell o tractament per a una persona que no hi és present 

Exclou: ansietat (normal) per una persona malalta de la família 
(Z63.7) 

Z71.1 Persona temorosa de patir alguna afecció o ma laltia i a la 
qual no s’ha realitzat cap diagnòstic  
afecció temuda no demostrada 
persona sana preocupada 
problema que resulta ser un estat normal 

Exclou: observació i avaluació mèdiques de malalties i 
afeccions sospitades (Z03.−) 

Z71.2 Persona que consulta perquè li expliquin els resultats de 
proves  
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Z71.3 Control i aconsellament dietètics  
control i aconsellament dietètics (per): 
• al·lèrgia o intolerància alimentàries 
• colitis 
• diabetis mellitus 
• gastritis 
• hipercolesterolèmia 
• obesitat 
• NE 

Z71.4 Control i aconsellament sobre l’abús d’alcoho l 
Exclou: procediments de rehabilitació de l’alcohol (Z50.2) 

Z71.5 Control i aconsellament sobre l’abús de drogu es 
Exclou: procediments de rehabilitació de les drogues (Z50.3) 

Z71.6 Aconsellament sobre abús de tabac  
Exclou: procediments de rehabilitació del tabac (Z50.8) 

Z71.7 Aconsellament sobre el virus de la immunodefi ciència 
humana [VIH]  

Z71.8 Altres aconsellaments especificats  
aconsellament sobre consanguinitat 

Z71.9 Aconsellament no especificat  
assessorament mèdic NE 

  Z72    Problemes relacionats amb l’estil de vida 
Exclou: problemes relacionats amb: 

• circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials 
(Z55-Z65) 

• dificultat de gestionar la vida (Z73.−) 

Z72.0 Consum de tabac  
Exclou: dependència del tabac (F17.2) 

Z72.1 Consum d’alcohol  
Exclou: dependència de l’alcohol (F10.2) 

Z72.2 Consum de drogues  
Exclou: abús de substàncies que no produeixen dependència 

(F55) 
dependència de drogues i fàrmacs (F11-F16, F19 amb 

el quart caràcter comú .2) 

Z72.3 Falta d’exercici físic  
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Z72.4 Hàbits alimentaris i dieta inadequats  
Exclou: falta de menjar adequat (Z59.4) 

malnutrició i altres carències nutricionals (E40-E64) 
trastorns de la conducta alimentària (F50.−) 
trastorns de la conducta alimentària en la lactància o la 

infància (F98.2-F98.3) 

Z72.5 Conducta sexual d’alt risc  
Z72.6 Jocs i apostes  

Exclou: joc patològic o ludopatia (F63.0) 

Z72.8 Altres problemes relacionats amb l’estil de v ida  
comportament autoagressiu 

Z72.9 Problema no especificat relacionat amb l’esti l de vida  

  Z73    Problemes relacionats amb la dificultat de gestio nar la 
vida 
Exclou: problemes relacionats amb circumstàncies 

socioeconòmiques i psicosocials (Z55-Z65) 

Z73.0 Esgotament  
estat d’esgotament vital 

Z73.1 Accentuació dels trets de la personalitat  
patró de comportament de tipus A (caracteritzat per ambició 

desenfrenada, necessitat d’assolir metes elevades, impaciència, 
competitivitat i actitud d’urgència) 

Z73.2 Falta de relaxació i oci  
Z73.3 Estrès no classificat a cap altre lloc  

tensió física i mental NE 

Exclou: relacionat amb la feina o l’atur (Z56.−) 

Z73.4 Habilitats socials inadequades no classificad es a cap altre 
lloc  

Z73.5 Conflicte de rol social no classificat a cap altre lloc  
Z73.6 Limitació d’activitats a causa de discapacita t 

Exclou: dependència del cuidador (Z74.−) 

Z73.8 Altres problemes relacionats amb la dificulta t de gestionar la 
vida  

Z73.9 Problema no especificat relacionat amb la dif icultat de 
gestionar la vida  
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  Z74    Problemes relacionats amb dependència del cuidado r 
Exclou: dependència de màquines o dispositius facilitadors 

NCAL (Z99.−) 

Z74.0 Mobilitat reduïda  
limitació a la cadira 
limitació al llit 

Z74.1 Necessitat d’assistència en atenció personal  
Z74.2 Necessitat d’assistència domiciliària quan no  hi ha cap 

persona de l’entorn proper que pugui cuidar la pers ona que 
ho necessita  

Z74.3 Necessitat de supervisió continuada  
Z74.8 Altres problemes relacionats amb dependència del cuidador  
Z74.9 Problema no especificat relacionat amb depend ència del 

cuidador  

  Z75    Problemes relacionats amb els serveis sanitaris i  altres 
tipus d’assistència mèdica 

Z75.0 Falta de disponibilitat de serveis sanitaris a casa  
Exclou: quan no hi ha cap persona de l’entorn proper que pugui 

cuidar la persona que ho necessita (Z74.2) 

Z75.1 Persona que espera l’ingrés en centre adequat  en un altre 
lloc  

Z75.2 Altres períodes d’espera per a proves i tract ament  
Z75.3 Inaccessibilitat i falta de disponibilitat de ls serveis sanitaris  

Exclou: llit no disponible (Z75.1) 

Z75.4 Inaccessibilitat i falta de disponibilitat d’ altres institucions de 
suport  

Z75.5 Servei de suport al cuidador  
Prestació de serveis sanitaris a persona normalment atesa a casa, per a permetre 
que els seus familiars facin vacances. 
servei de respir 
servei residencial de curta estada 

Z75.8 Altres problemes relacionats amb els serveis sanitaris i 
altres tipus d’assistència mèdica  

Z75.9 Problema no especificat relacionat amb els se rveis sanitaris i 
altres tipus d’assistència mèdica  
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  Z76    Persones que entren en contacte amb els serveis 
sanitaris en altres circumstàncies 

Z76.0 Lliurament de recepta repetida  
lliurament de recepta repetida per a: 
• aparell 
• medicaments 
• ulleres 

Exclou: lliurament de certificat mèdic (Z02.7) 
prescripció repetida de contraceptius (Z30.4) 

Z76.1 Revisió mèdica i assistència d’expòsit  
Z76.2 Revisió mèdica i assistència d’altres nadons i infants sans  

revisió o assistència mèdica o infermera de nadó sa en 
circumstàncies com: 

• infant que espera ser adoptat o acollit 
• malaltia materna 
• nombre elevat d’infants a casa que comporta la interferència o 

l’impediment de l’assistència normal 
• situacions socioeconòmiques familiars adverses 

Z76.3 Persona sana que acompanya persona malalta  
Z76.4 Altres interns en serveis sanitaris  

Exclou: absència de llar (Z59.0) 

Z76.5 Simulador [simulació conscient]  
persona que fingeix una malaltia (amb motivació òbvia) 

Exclou: pacient peregrinador (F68.1) 
trastorn factici (F68.1) 

Z76.8 Persones que entren en contacte amb els serve is sanitaris en 
altres circumstàncies especificades  

Z76.9 Persones que entren en contacte amb els serve is sanitaris en 
circumstàncies no especificades  
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Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats 
amb antecedents personals i familiars i determinades 
afeccions que influeixen en l’estat de salut 
(Z80-Z99) 

Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència (Z42-Z51, 
Z54.−) 

exploracions de seguiment (Z08-Z09) 
si els antecedents personals o familiars són el motiu del cribratge 

especial o d'altres revisions o proves mèdiques (Z00-Z13) 
si la possibilitat que el fetus estigui afectat és el motiu de 

l’observació o l’actuació durant l’embaràs (O35.−) 

  Z80    Antecedents familiars de neoplàsia maligna 
Z80.0 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d’ òrgans 

digestius  
afeccions classificables a C15-C26 

Z80.1 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de  tràquea, 
bronqui i pulmó  
afeccions classificables a C33-C34 

Z80.2 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d’ altres òrgans 
respiratoris i intratoràcics  
afeccions classificables a C30-C32, C37-C39 

Z80.3 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de  mama  
afeccions classificables a C50.− 

Z80.4 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d’ òrgans 
genitals  
afeccions classificables a C51-C63 

Z80.5 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de  tracte urinari  
afeccions classificables a C64-C68 

Z80.6 Antecedents familiars de leucèmia  
afeccions classificables a C91-C95 

Z80.7 Antecedents familiars d’altres neoplàsies mal ignes de teixit 
limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats  
afeccions classificables a C81-C90, C96.− 

Z80.8 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d’ altres òrgans, 
sistemes o aparells  
afeccions classificables a C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 
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Z80.9 Antecedents familiars de neoplàsia maligna no  especificada  
afeccions classificables a C80 

  Z81    Antecedents familiars de trastorns mentals i tras torns 
del comportament 

Z81.0 Antecedents familiars de retard mental  
afeccions classificables a F70-F79 

Z81.1 Antecedents familiars d’abús d’alcohol  
afeccions classificables a F10.− 

Z81.2 Antecedents familiars d’abús de tabac  
afeccions classificables a F17.− 

Z81.3 Antecedents familiars d’abús d'altres substàn cies 
psicoactives  
afeccions classificables a F11-F16, F18-F19 

Z81.4 Antecedents familiars d’abús d'altres substàn cies  
afeccions classificables a F55 

Z81.8 Antecedents familiars d’altres trastorns ment als i trastorns 
del comportament  
afeccions classificables en un altre lloc d’F00-F99 

    Z82      Antecedents familiars de determinades deficièncie s i 
malalties cròniques que porten a discapacitat 

Z82.0 Antecedents familiars d’epilèpsia i altres ma lalties del 
sistema nerviós  
afeccions classificables a G00-G99  

Z82.1 Antecedents familiars de ceguesa i pèrdua de visió  
afeccions classificables a H54.− 

Z82.2 Antecedents familiars de sordesa i pèrdua d’a udició  
afeccions classificables a H90-H91 

Z82.3 Antecedents familiars d’accident vascular cer ebral  
afeccions classificables a I60-I64 

Z82.4 Antecedents familiars de cardiopatia isquèmic a i altres 
malalties de l’aparell circulatori  
afeccions classificables a I00-I52, I65-I99 

Z82.5 Antecedents familiars d’asma i altres malalti es cròniques de 
les vies respiratòries baixes  
afeccions classificables a J40-J47 
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Z82.6 Antecedents familiars d’artritis i altres mal alties del sistema 
musculoesquelètic i el teixit connectiu  
afeccions classificables a M00-M99 

Z82.7 Antecedents familiars de malformacions congèn ites, 
deformitats congènites i anomalies cromosòmiques 
congènites  
afeccions classificables a Q00-Q99 

Z82.8 Antecedents familiars d’altres discapacitats i malalties 
cròniques que porten a incapacitat no classificades  a cap 
altre lloc  

  Z83    Antecedents familiars d'altres trastorns especifi cats 
Exclou: contacte o exposició a malaltia contagiosa a la família 

(Z20.−) 

Z83.0 Antecedents familiars de malaltia pel virus d e la 
immunodeficiència humana [VIH]  
afeccions classificables a B20-B24 

Z83.1 Antecedents familiars d’altres malalties infe ccioses i 
parasitàries  
afeccions classificables a A00-B19, B25-B94, B99 

Z83.2 Antecedents familiars de malalties de la sang  i els òrgans 
hematopoètics i de determinats trastorns que afecte n el 
mecanisme immunitari  
afeccions classificables a D50-D89 

Z83.3 Antecedents familiars de diabetis mellitus  
afeccions classificables a E10-E14 

Z83.4 Antecedents familiars d’altres malalties endo crines, 
nutricionals i metabòliques  
afeccions classificables a E00-E07, E15-E90 

Z83.5 Antecedents familiars de trastorns de l’ull i  l’orella  
afeccions classificables a H00-H53, H55-H83, H92-H95 

Exclou: antecedents familiars de: 
• ceguesa i pèrdua de visió (Z82.1) 
• sordesa i pèrdua d’audició (Z82.2) 

Z83.6 Antecedents familiars de malalties de l’apare ll respiratori  
afeccions classificables a J00-J39, J60-J99 

Exclou: antecedents familiars de malalties cròniques de les vies 
respiratòries baixes (Z82.5) 
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Z83.7 Antecedents familiars de malalties de l’apare ll digestiu  
afeccions classificables a K00-K93 

  Z84    Antecedents familiars d’altres afeccions 
Z84.0 Antecedents familiars de malalties de la pell  i el teixit 

subcutani  
afeccions classificables a L00-L99 

Z84.1 Antecedents familiars de trastorns del ronyó i l’urèter  
afeccions classificables a N00-N29 

Z84.2 Antecedents familiars d’altres malalties de l ’aparell 
genitourinari  
afeccions classificables a N30-N99 

Z84.3 Antecedents familiars de consanguinitat  
Z84.8 Antecedents familiars d’altres afeccions espe cificades  

  Z85    Antecedents personals de neoplàsia maligna 
Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 

(Z42-Z51, Z54.−) 
exploracions de seguiment després de tractament per 

neoplàsia maligna (Z08.−) 

Z85.0 Antecedents personals de neoplàsia maligna d’ òrgans 
digestius  
afeccions classificables a C15-C26 

Z85.1 Antecedents personals de neoplàsia maligna de  tràquea, 
bronqui i pulmó  
afeccions classificables a C33-C34 

Z85.2 Antecedents personals de neoplàsia maligna d’ altres òrgans 
respiratoris i intratoràcics  
afeccions classificables a C30-C32, C37-C39 

Z85.3 Antecedents personals de neoplàsia maligna de  mama  
afeccions classificables a C50.− 

Z85.4 Antecedents personals de neoplàsia maligna d’ òrgans 
genitals  
afeccions classificables a C51-C63 

Z85.5 Antecedents personals de neoplàsia maligna de  tracte urinari  
afeccions classificables a C64-C68 

Z85.6 Antecedents personals de leucèmia  
afeccions classificables a C91-C95 
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Z85.7 Antecedents personals d’altres neoplàsies mal ignes de teixit 
limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats  
afeccions classificables a C81-C90, C96.− 

Z85.8 Antecedents personals de neoplàsies malignes d’altres 
òrgans, sistemes o aparells  
afeccions classificables a C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 

Z85.9 Antecedents personals de neoplàsia maligna no  especificada  
afeccions classificables a C80 

  Z86    Antecedents personals d’altres malalties determin ades 
Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 

(Z42-Z51, Z54.−) 

Z86.0 Antecedents personals d’altres neoplàsies  
afeccions classificables a D00-D48 

Exclou: neoplàsies malignes (Z85.−) 

Z86.1 Antecedents personals de malalties infecciose s i parasitàries  
afeccions classificables a A00-B89, B99 

Exclou: seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries (B90-
B94) 

Z86.2 Antecedents personals de malalties de la sang  i els òrgans 
hematopoètics i de determinats trastorns que afecte n el 
mecanisme immunitari  
afeccions classificables a D50-D89 

Z86.3 Antecedents personals de malalties endocrines , nutricionals 
i metabòliques  
afeccions classificables a E00-E90 

Z86.4 Antecedents personals d’abús de substàncies p sicoactives  
afeccions classificables a F10-F19 

Exclou: dependència actual (F10-F19 amb el quart caràcter 
comú .2) 

problemes relacionats amb consum de: 
• alcohol (Z72.1) 
• drogues (Z72.2) 
• tabac (Z72.0) 

Z86.5 Antecedents personals d’altres trastorns ment als i trastorns 
del comportament  
afeccions classificables a F00-F09, F20-F99 
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Z86.6 Antecedents personals de malalties del sistem a nerviós i 
dels òrgans dels sentits  
afeccions classificables a G00-G99, H00-H95 

Z86.7 Antecedents personals de malalties de l’apare ll circulatori  
afeccions classificables a I00-I99 

Exclou: infart de miocardi antic (I25.2) 
seqüeles de malaltia cerebrovascular (I69.−) 
síndrome postinfart de miocardi (I24.1) 

  Z87    Antecedents personals d’altres malalties i afecci ons 
Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 

(Z42-Z51, Z54.−) 

Z87.0 Antecedents personals de malalties de l’apare ll respiratori  
afeccions classificables a J00-J99 

Z87.1 Antecedents personals de malalties de l’apare ll digestiu  
afeccions classificables a K00-K93 

Z87.2 Antecedents personals de malalties de la pell  i el teixit 
subcutani  
afeccions classificables a L00-L99 

Z87.3 Antecedents personals de malalties del sistem a 
musculoesquelètic i el teixit connectiu  
afeccions classificables a M00-M99 

Z87.4 Antecedents personals de malalties de l’apare ll genitourinari  
afeccions classificables a N00-N99 

Z87.5 Antecedents personals de complicacions de l’e mbaràs, el 
part i el puerperi  
afeccions classifiables a O00-O99 
antecedents personals de malaltia trofoblàstica 

Exclou: avortadora habitual (N96) 
supervisió durant un embaràs en curs d’una dona amb 

antecedents obstètrics patològics (Z35.−) 

Z87.6 Antecedents personals de determinades afeccio ns 
originades en el període perinatal  
afeccions classificables a P00-P96 

Z87.7 Antecedents personals de malformacions congèn ites, 
deformitats congènites i anomalies cromosòmiques 
congènites  
afeccions classificables a Q00-Q99 
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Z87.8 Antecedents personals d’altres afeccions espe cificades  
afeccions classificables a S00-T98 

Exclou: antecedents personals d’autolesió (Z91.5) 

  Z88    Antecedents personals d’al·lèrgia a fàrmacs, 
medicaments i productes biològics 

Z88.0 Antecedents personals d’al·lèrgia a la penici l·lina  
Z88.1 Antecedents personals d’al·lèrgia a altres an tibiòtics  
Z88.2 Antecedents personals d’al·lèrgia a les sulfo namides  
Z88.3 Antecedents personals d’al·lèrgia a altres an tiinfecciosos  
Z88.4 Antecedents personals d’al·lèrgia a anestèsic  
Z88.5 Antecedents personals d’al·lèrgia a narcòtic  
Z88.6 Antecedents personals d’al·lèrgia a analgèsic  
Z88.7 Antecedents personals d’al·lèrgia a sèrum i v acuna  
Z88.8 Antecedents personals d’al·lèrgia a altres fà rmacs, 

medicaments i productes biològics  
Z88.9 Antecedents personals d’al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i 

productes biològics no especificats  

  Z89    Absència adquirida d’extremitat 
Inclou: pèrdua d’extremitat: 

• postoperatòria 
• posttraumàtica 

Exclou: absència congènita d’extremitats (Q71-Q73) 
deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21) 

Z89.0 Absència adquirida unilateral de dit -s de la  mà [inclòs el 
polze]  

Z89.1 Absència adquirida de mà i canell  
Z89.2 Absència adquirida d’extremitat superior per sobre el canell  

braç NE 

Z89.3 Absència adquirida d'ambdues extremitats supe riors 
[qualsevol nivell]  
absència adquirida bilateral de dit -s de la mà 

Z89.4 Absència adquirida de peu i turmell  
dit -s del peu 

Z89.5 Absència adquirida de cama a l’alçada del gen oll o per sota  
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Z89.6 Absència adquirida de cama per sobre el genol l 
cama NE 

Z89.7 Absència adquirida d'ambdues extremitats infe riors 
[qualsevol nivell, excepte dits del peu únicament]  

Z89.8 Absència adquirida d'extremitats superiors i inferiors 
[qualsevol nivell]  

Z89.9 Absència adquirida d’extremitat no especifica da 

  Z90    Absència adquirida d’òrgans no classificada a cap  altre 
lloc 
Inclou: pèrdua postoperatòria o posttraumàtica d’una part del 

cos NCAL 

Exclou: absència congènita –v. l’índex alfabètic 
absència postoperatòria de: 
• glàndules endocrines (E89.−) 
• melsa (D73.0) 

Z90.0 Absència adquirida de part del cap i el coll  
laringe 
nas 
ull 

Exclou: dents (K08.1) 

Z90.1 Absència adquirida de mama -es  
Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó  
Z90.3 Absència adquirida de part de l’estómac  
Z90.4 Absència adquirida d’altres parts del tub dig estiu  
Z90.5 Absència adquirida de ronyó  
Z90.6 Absència adquirida d’altres òrgans del tracte  urinari  
Z90.7 Absència adquirida d’òrgan -s genital -s  
Z90.8 Absència adquirida d’altres òrgans  
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  Z91    Antecedents personals de factors de risc no 
classificats a cap altre lloc 
Exclou: antecedents personals d’abús de substàncies 

psicoactives (Z86.4) 
exposició a contaminació i altres problemes relacionats 

amb l’entorn físic (Z58.−) 
exposició per causa professional a factors de risc 

(Z57.−) 

Z91.0 Antecedents personals d’al·lèrgia, excepte al ·lèrgia a fàrmacs 
i productes biològics  
Exclou: antecedents personals d’al·lèrgia a fàrmacs i productes 

biològics (Z88.−) 

Z91.1 Antecedents personals d’incompliment de pauta  i tractament 
mèdics  

Z91.2 Antecedents personals d’higiene personal defi cient  
Z91.3 Antecedents personals d’horari de son i vigíl ia poc saludable  

Exclou: trastorns del son (G47.−) 

Z91.4 Antecedents personals de trauma psicològic no  classificats a 
cap altre lloc  

Z91.5 Antecedents personals d’autolesió  
intent de suïcidi 
intoxicació autoinfligida 
temptativa de suïcidi 

Z91.6 Antecedents personals d’altres traumatismes f ísics  
Z91.8 Antecedents personals d’altres factors de ris c especificats 

no classificats a cap altre lloc  
abús NE 
maltractament NE 

  Z92    Antecedents personals de tractament mèdic 
Z92.0 Antecedents personals de contracepció  

Exclou: aconsellament o control de pràctiques contraceptives 
actuals (Z30.−) 

presència de dispositiu contraceptiu (intrauterí) 
(Z97.5) 

Z92.1 Antecedents personals d’ús d’anticoagulants a  llarg termini 
(actual)  
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Z92.2 Antecedents personals d’ús d’altres medicamen ts a llarg 
termini (actual)  
àcid acetilsalicílic 

Z92.3 Antecedents personals d’irradiació  
radiació terapèutica 

Exclou: exposició a radiació en l’entorn físic (Z58.4) 
exposició per causa professional a radiació (Z57.1) 

Z92.4 Antecedents personals de cirurgia major no cl assificats a 
cap altre lloc  
Exclou: estat d’obertura artificial (Z93.−) 

estat d’òrgan o teixit trasplantats (Z94.−) 
estats postoperatoris (Z98.−) 
presència d’implants i empelts funcionals (Z95-Z96) 

Z92.5 Antecedents personals de mesures de rehabilit ació  
Z92.6 Antecedents personals de quimioteràpia per ma laltia 

neoplàstica  
Z92.8 Antecedents personals d’altres tractaments mè dics  
Z92.9 Antecedents personals de tractament mèdic no especificats  

  Z93    Estat d’obertura artificial 
Exclou: complicacions d’estoma extern (J95.0, K91.4, N99.5) 

obertures artificials que requereixen cura o tractament 
(Z43.−) 

Z93.0 Estat de traqueostomia  
Z93.1 Estat de gastrostomia  
Z93.2 Estat d’ileostomia  
Z93.3 Estat de colostomia  
Z93.4 Altres estats d’obertures artificials del tub  digestiu  
Z93.5 Estat de cistostomia  
Z93.6 Altres estats d’obertures artificials del tra cte urinari  

nefrostomia 
ureterostomia 
uretrostomia 

Z93.8 Altres estats d’obertura artificial  
Z93.9 Estat d’obertura artificial no especificada  
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  Z94    Estat d’òrgan i teixit trasplantats 
Inclou: òrgan o teixit substituïts per trasplantament heterogeni 

o homogeni 

Exclou: complicacions d'òrgan o teixit trasplantats –v. l’índex 
alfabètic 

presència de: 
• empelt vascular (Z95.−) 
• vàlvula cardíaca xenogènica (Z95.3) 

Z94.0 Estat de trasplantament de ronyó  
Z94.1 Estat de trasplantament de cor  

Exclou: estat de substitució de vàlvula cardíaca (Z95.2-Z95.4) 

Z94.2 Estat de trasplantament de pulmó  
Z94.3 Estat de trasplantament de cor i pulmons  
Z94.4 Estat de trasplantament de fetge  
Z94.5 Estat de trasplantament de pell  

estat d’autotrasplantament de pell 

Z94.6 Estat de trasplantament ossi  
Z94.7 Estat de trasplantament corneal  
Z94.8 Estat d’altres òrgans i teixits trasplantats  

intestí 
medul·la òssia 
pàncrees 

Z94.9 Estat d’òrgan i teixit trasplantats no especi ficats  

  Z95    Presència d’implants i empelts cardiovasculars 
Exclou: complicacions de dispositius, implants i empelts 

cardiovasculars (T82.−) 

Z95.0 Presència de marcapassos cardíac  
Exclou: ajustament o control de marcapassos cardíac (Z45.0) 

Z95.1 Presència d’empelt per a derivació aortocoron ària  
Z95.2 Presència de vàlvula cardíaca protètica  
Z95.3 Presència de vàlvula cardíaca xenogènica  
Z95.4 Presència de substitució d'altres vàlvules ca rdíaques  
Z95.5 Presència d’implant i empelt per a angioplàst ia coronària  

estat consecutiu a angioplàstia coronària NE 
presència de pròtesi d’artèria coronària 
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Z95.8 Presència d’altres implants i empelts cardiov asculars  
estat consecutiu a angioplàstia perifèrica NE 
presència de pròtesi intravascular NCAL 

Z95.9 Presència d’implant i empelt cardiovasculars no especificats  

  Z96    Presència d’altres implants funcionals 
Exclou: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres 

dispositius mèdics (Z44-Z46) 
complicacions de dispositius protètics, implants i 

empelts interns (T82-T85) 

Z96.0 Presència d’implants urogenitals  
Z96.1 Presència de lent intraocular  

pseudofàquia 

Z96.2 Presència d’implants otològics i audiològics  
audiòfon de conducció òssia 
implant coclear 
stent de la trompa d’Eustaqui 
substitució d’estrep 
tubs de miringotomia 

Z96.3 Presència de laringe artificial  
Z96.4 Presència d’implants endocrins  

bomba d’insulina 

Z96.5 Presència d’implants mandibulars i de les arr els dentals  
Z96.6 Presència d’implants articulars ortopèdics  

substitució articular de dits de la mà 
substitució articular de maluc (parcial) (total) 

Z96.7 Presència d’implants d'altres ossos i tendons  
placa cranial 

Z96.8 Presència d’altres implants funcionals especi ficats  
Z96.9 Presència d’implant funcional no especificat  
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  Z97    Presència d’altres dispositius 
Exclou: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres 

dispositius mèdics (Z44-Z46) 
complicacions de dispositius protètics, implants i 

empelts interns (T82-T85) 
presència de dispositiu de drenatge del líquid 

cefaloraquidi (Z98.2) 

Z97.0 Presència d’ull artificial  
Z97.1 Presència d’extremitat artificial (completa) (parcial)  
Z97.2 Presència de dispositiu protètic dental (comp let) (parcial)  
Z97.3 Presència d’ulleres i lents de contacte  
Z97.4 Presència d’audiòfon extern  
Z97.5 Presència de dispositiu contraceptiu (intraut erí) 

Exclou: inserció de dispositiu contraceptiu (Z30.1) 
verificació, reinserció o extracció de dispositiu 

contraceptiu (Z30.5) 

Z97.8 Presència d’altres dispositius especificats  

  Z98    Altres estats postoperatoris 
Exclou: assistència mèdica de seguiment i convalescència 

(Z42-Z51, Z54.−) 
complicacions postoperatòries o posteriors a un 

procediment –v. l’índex alfabètic 

Z98.0 Estat de derivació i anastomosi intestinals  
Z98.1 Estat d’artròdesi  
Z98.2 Presència de dispositiu de drenatge del líqui d cefaloraquidi  

derivació de LCR 

Z98.8 Altres estats postoperatoris especificats  

  Z99    Dependència de màquines i dispositius facilitador s no 
classificada a cap altre lloc 

Z99.0 Dependència d’aspirador  
Z99.1 Dependència de respirador  
Z99.2 Dependència de diàlisi renal  

estat de diàlisi renal 
presència de derivació arteriovenosa per a diàlisi 

Exclou: preparació, tractament o sessió de diàlisi (Z49.−) 



 

1130   

Z99.3 Dependència de cadira de rodes  
Z99.8 Dependència d’altres màquines i dispositius f acilitadors  
Z99.9 Dependència de màquina i dispositiu facilitad or no 

especificats  
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Codis per a finalitats especials 
(U00-U99) 

Aquest capítol conté els següents blocs: 

U00-U49 Assignació provisional de noves malalties d'etiologia 
indeterminada 

U80-U89 Agents bacterians resistents a antibiòtics 

Assignació provisional de noves malalties d'etiologia 
indeterminada 
(U00-U49) 

  U04    Síndrome respiratòria aguda greu [SARS] 
U04.9 Síndrome respiratòria aguda greu no especific ada 

Agents bacterians resistents a antibiòtics 
(U80-U89) 

Nota: No empreu mai aquestes categories per a la codificació primària. 
Empreu-les com a codis suplementaris o addicionals, si voleu, per 
a identificar l'antibiòtic al qual és resistent un agent bacterià en 
infeccions bacterianes classificades en un altre lloc. 

  U80    Agent resistent a la penicil·lina i antibiòtics r elacionats 
U80.0 Agent resistent a la penicil·lina  
U80.1 Agent resistent a la meticil·lina  
U80.8 Agent resistent a altres antibiòtics relacion ats amb la 

penicil·lina  

  U81    Agent resistent a la vancomicina i antibiòtics 
relacionats 

U81.0 Agent resistent a la vancomicina  
U81.8 Agent resistent a altres antibiòtics relacion ats amb la 

vancomicina  
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  U88    Agent resistent a múltiples antibiòtics 
Nota: Empreu aquesta categoria quan un agent bacterià sigui 

resistent a dos o més antibiòtics però no hi hagi prou 
informació per a determinar quin antibiòtic contribueix 
més a la situació de resistència. Empreu-la també com 
a tabulació primària en el cas que sigui més convenient 
enregistrar un sol codi; altrament, codifiqueu els 
agents resistents als antibiòtics separadament. 

  U89    Agent resistent a altres antibiòtics i antibiòtic s no 
especificats 

U89.8 Agent resistent a un altre antibiòtic únic es pecificat  
U89.9 Agent resistent a antibiòtic no especificat  
 



   

  

Morfologia de les neoplàsies 



 

  



   

  1135 

Morfologia de les neoplàsies 

La segona edició de la International Classification of Diseases for Oncology (ICD-
O) es va publicar el 1990. Conté una nomenclatura codificada per a la morfologia de 
les neoplàsies, que es reprodueix aquí per a aquells que vulguin emprar-la 
conjuntament amb el capítol II. 

Els codis de morfologia consten de cinc dígits; els quatre primers identifiquen el 
tipus histològic de la neoplàsia i el cinquè, consecutiu a una barra inclinada, n’indica 
el comportament. Els codis de comportament d’un dígit són els següents: 

/0 Benigne 

/1 Incert quant a benignitat o malignitat 
malignitat dubtosa2 
potencial maligne baix1 

/2 Intraepitelial 
no infiltrant 
no invasiu 

/3 Maligne, localització primària 

/6 Maligne, localització metastàtica 
maligne, localització secundària 

/9 Maligne, incert quant a localització primària o metastàctica 

En la nomenclatura que es proporciona aquí, els codis de morfologia inclouen el codi 
de comportament adequat al tipus histològic de neoplàsia; canvieu aquest codi de 
comportament si hi ha una altra informació que ho exigeixi. Per exemple, s’entén que 
un cordoma és maligne i per tant se li assigna el codi numèric M9370/3; no obstant 
això, el terme «cordoma benigne» s’hauria de codificar a M9370/0. De manera 
similar, un adenocarcinoma d’extensió superficial (M8143/3) s’hauria de codificar a 
M8143/2 quan es descriu com a «no invasiu», i un melanoma (M8720/3), quan es 
descriu com a «secundari», s’hauria de codificar a M8720/6. 
La taula següent mostra la correspondència entre el codi de comportament i les 
diverses seccions del capítol II: 

Codi de 
comportament 

 Categories del 
capítol II 

/0 Neoplàsies benignes D10-D36 
/1 Neoplàsies de comportament incert i 

desconegut 
D37-D48 

/2 Neoplàsies in situ D00-D09 
/3 Neoplàsies malignes primàries, 

confirmades o no 
C00-C76, 
C80-C97 

/6 Neoplàsies malignes secundàries, 
confirmades o no 

C77-C79 

                                                 
2 Excepte cistadenomes d’ovari a M844-M849, que es consideren malignes. 
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El dígit de comportament /9 de la ICD-O no és aplicable en el context de la CIM, ja 
que presumiblement totes les neoplàsies malignes són primàries (/3) o secundàries 
(/6), segons la informació de la història clínica. 

En la següent llista, al costat de cada codi numèric només consta el primer dels 
termes de la llista completa de la nomenclatura de morfologia de la ICD-O. No 
obstant això, l’índex alfabètic (volum 3) inclou tots els sinònims de la ICD-O, com 
també un conjunt d’altres descripcions morfològiques que es poden trobar a la 
història clínica, però que s’han omès a la ICD-O perquè es consideren obsoletes o no 
desitjables. 
Alguns tipus de neoplàsia són específics d’una localització o tipus de teixit 
determinats. Per exemple, un nefroblastoma (M8960/3), per definició, sempre 
sorgeix al ronyó; un carcinoma hepatocel·lular (M8170/3) sempre és primari al fetge; 
i un carcinoma basocel·lular (M8090/3) sol sorgir a la pell. Per a aquests termes s’ha 
afegit el codi corresponent del capítol II entre parèntesis a la nomenclatura. 
D’aquesta manera, nefroblastoma va seguit del codi per a neoplàsia maligna de ronyó 
(C64). Per al carcinoma basocel·lular es proporciona el codi per a neoplàsia maligna 
de pell (C44.−) amb el quart caràcter obert. Empreu el quart caràcter adequat a la 
localització enregistrada. Empreu els codis del capítol II assignats a termes 
morfològics quan en el diagnòstic no es doni la localització de la neoplàsia. Els codis 
del capítol II no s’han assignat a gaire termes morfològics perquè els tipus 
histològics poden sorgir en més d’un òrgan o tipus de teixit. Per exemple, 
«adenocarcinoma NE» (M8140/3) no té cap codi del capítol II assignat perquè pot 
ser primari en diversos òrgans. 
Ocasionalment sorgeix un problema quan en el diagnòstic es dóna una localització 
diferent de la indicada en el codi d’especificació de la localització. En aquests casos, 
ignoreu el codi del capítol II i empreu el codi adequat per a la localització que 
s’inclou en el diagnòstic. Per exemple, C50.− (mama) s’afegeix al terme morfològic 
«carcinoma ductal infiltrant» (M8500/3), perquè aquest tipus de carcinoma sol sorgir 
a la mama. No obstant això, si el terme «carcinoma ductal infiltrant» s’empra per a 
un carcinoma primari que sorgeix al pàncrees, el codi correcte seria C25.9 (pàncrees, 
part no especificada). 
Per a les neoplàsies del teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats (M959-
M998) es proporcionen els codis rellevants de C81-C96 i D45-D47. Empreu aquests 
codis del capítol II independentment de la localització descrita de la neoplàsia. 
De vegades es presenta alguna dificultat de codificació quan el diagnòstic morfològic 
conté dos adjectius qualificatius que tenen diferents codis numèrics. Un exemple és 
«carcinoma epidermoide de cèl·lules transicionals». «Carcinoma de cèl·lules 
transicionals NE» és M8120/3 i «carcinoma epidermoide NE» és M8070/3. En 
aquestes circumstàncies, empreu el número més alt (en aquest exemple, M8120/3), ja 
que habitualment és el més específic. Per a més informació sobre la codificació 
morfològica vegeu el volum 2. 

Nomenclatura codificada per a la morfologia de les neoplàsies 

M800 Neoplàsies NE 
M8000/0 Neoplàsia benigna 
M8000/1 Neoplàsia, incertesa de si és beningna o maligna 
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M8000/3 Neoplàsia maligna 
M8000/6 Neoplàsia metastàtica 
M8001/0 Cèl·lules tumorals benignes 
M8001/1 Cèl·lules tumorals, incertesa de si són beningnes o malignes 
M8001/3 Cèl·lules tumorals malignes 
M8002/3 Tumor maligne de cèl·lules petites 
M8003/3 Tumor maligne de cèl·lules gegants 
M8004/3 Tumor maligne de cèl·lules fusiformes 

M801-M804 Neoplàsies epitelials NE 
M8010/0 Tumor epitelial benigne 
M8010/2 Carcinoma in situ NE 
M8010/3 Carcinoma NE 
M8010/6 Carcinoma metastàtic NE 
M8011/0 Epitelioma benigne 
M8011/3 Epitelioma maligne 
M8012/3 Carcinoma de cèl·lules grans NE 
M8020/3 Carcinoma indiferenciat NE 
M8021/3 Carcinoma anaplàstic NE 
M8022/3 Carcinoma pleomòrfic 
M8030/3 Carcinoma de cèl·lules gegants i fusiformes 
M8031/3 Carcinoma de cèl·lules gegants 
M8032/3 Carcinoma de cèl·lules fusiformes 
M8033/3 Carcinoma pseudosarcomatós 
M8034/3 Carcinoma de cèl·lules poligonals 
M8040/1 Tumorlet 
M8041/3 Carcinoma de cèl·lules petites NE 
M8042/3 Carcinoma de cèl·lules de gra de civada (C34.−) 
M8043/3 Carcinoma de cèl·lules petites, tipus fusiforme (C34.−) 
M8044/3 Carcinoma de cèl·lules petites, tipus intermedi (C34.−) 
M8045/3 Carcinoma de cèl·lules petites i cèl·lules grans (C34.−) 

M805-M808 Neoplàsies de cèl·lules epidermoides 
M8050/0 Papil·loma NE (excepte papil·loma de la bufeta urinària M8120/1) 
M8050/2 Carcinoma papil·lar in situ 
M8050/3 Carcinoma papil·lar NE 
M8051/0 Papil·loma berrugós 
M8051/3 Carcinoma berrugós NE 
M8052/0 Papil·loma de cèl·lules epidermoides 
M8052/3 Carcinoma papil·lar de cèl·lules epidermoides 
M8053/0 Papil·loma invertit 
M8060/0 Papil·lomatosi NE 
M8070/2 Carcinoma in situ de cèl·lules epidermoides NE 
M8070/3 Carcinoma de cèl·lules epidermoides NE 
M8070/6 Carcinoma metastàtic de cèl·lules epidermoides NE 
M8071/3 Carcinoma de cèl·lules epidermoides, tipus queratinitzant NE 
M8072/3 Carcinoma de cèl·lules epidermoides grans, tipus no queratinitzant 
M8073/3 Carcinoma de cèl·lules epidermoides petites, tipus no queratinitzant 
M8074/3 Carcinoma de cèl·lules epidermoides, tipus fusiforme 
M8075/3 Carcinoma adenoide de cèl·lules epidermoides 
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M8076/2 Carcinoma in situ de cèl·lules epidermoides amb invasió estromàtica 
dubtosa (D06.−) 

M8076/3 Carcinoma microinvasor de cèl·lules epidermoides (C53.−) 
M8077/2 Neoplàsia intraepitelial de grau III de coll uterí, vulva i vagina 
M8080/2 Eritroplàsia de Queyrat (D07.4) 
M8081/2 Malaltia de Bowen 
M8082/3 Carcinoma limfoepitelial 

M809-M811 Neoplàsies basocel·lulars 
M8090/1 Tumor basocel·lular (D48.5) 
M8090/3 Carcinoma basocel·lular NE (C44.−) 
M8091/3 Carcinoma basocel·lular multicèntric (C44.−) 
M8092/3 Carcinoma basocel·lular, tipus morfea (C44.−) 
M8093/3 Carcinoma basocel·lular, tipus fibroepitelial (C44.−) 
M8094/3 Carcinoma basoepidermoide (C44.−) 
M8095/3 Carcinoma metatípic (C44.−) 
M8096/0 Epitelioma intraepidèrmic de Jadassohn (D23.-) 
M8100/0 Tricoepitelioma (D23.−) 
M8101/0 Tricofol·liculoma (D23.−) 
M8102/0 Tricolemmoma (D23.−) 
M8110/0 Pilomatricoma NE (D23.−) 
M8110/3 Carcinoma pilomatrical (C44.−) 

M812-M813 Papil·lomes i carcinomes de cèl·lules transicionals 
M8120/0 Papil·loma de cèl·lules transicionals NE 
M8120/1 Papil·loma urotelial 
M8120/2 Carcinoma in situ de cèl·lules transicionals 
M8120/3 Carcinoma de cèl·lules transicionals NE 
M8121/0 Papil·loma de Schneider 
M8121/1 Papil·loma de cèl·lules transicionals, tipus invertit 
M8121/3 Carcinoma de Schneider 
M8122/3 Carcinoma de cèl·lules transicionals, tipus fusiforme 
M8123/3 Carcinoma basaloide (C21.1) 
M8124/3 Carcinoma cloacogènic (C21.2) 
M8130/3 Carcinoma papil·lar de cèl·lules transicionals 

M814-M838 Adenomes i adenocarcinomes 
M8140/0 Adenoma NE 
M8140/1 Adenoma bronquial NE (D38.1) 
M8140/2 Adenocarcinoma in situ NE 
M8140/3 Adenocarcinoma NE 
M8140/6 Adenocarcinoma metastàtic NE 
M8141/3 Adenocarcinoma escirrós 
M8142/3 Linitis plàstica (C16.−) 
M8143/3 Adenocarcinoma d’extensió superficial 
M8144/3 Adenocarcinoma intestinal (C16.−) 
M8145/3 Carcinoma difús (C16.−) 
M8146/0 Adenoma monomorf 
M8147/0 Adenoma basocel·lular (D11.−) 
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M8147/3 Adenocarcinoma basocel·lular (C07−, C08.−) 
M8150/0 Adenoma de cèl·lules insulars (D13.7) 
M8150/3 Carcinoma de cèl·lules insulars (C25.4) 
M8151/0 Insulinoma NE (D13.7) 
M8151/3 Insulinoma maligne (C25.4) 
M8152/0 Glucagonoma NE (D13.7) 
M8152/3 Glucagonoma maligne (C25.4) 
M8153/1 Gastrinoma NE 
M8153/3 Gastrinoma maligne 
M8154/3 Adenocarcinoma mixt de cèl·lules insulars i exocrí (C25.−) 
M8155/3 Vipoma (tumor intestinal vasoactiu polipeptídic) 
M8160/0 Adenoma del conducte biliar (D13.4, D13.5) 
M8160/3 Colangiocarcinoma (C22.1) 
M8161/0 Cistoadenoma del conducte biliar 
M8161/3 Cistoadenocarcinoma del conducte biliar 
M8162/3 Tumor de Klatskin (C22.1) 
M8170/0 Adenoma de cèl·lules hepàtiques (D13.4) 
M8170/3 Carcinoma hepatocel·lular NE (C22.0) 
M8171/3 Carcinoma hepatocel·lular, tipus fibrolamel·lar (C22.0) 
M8180/3 Carcinoma hepatocel·lular i colangiocarcinoma combinats (C22.0) 
M8190/0 Adenoma trabecular 
M8190/3 Adenocarcinoma trabecular 
M8191/0 Adenoma embrionari 
M8200/0 Cilindroma dèrmic eccrí (D23.−) 
M8200/3 Carcinoma adenoide quístic 
M8201/3 Carcinoma cribiforme 
M8202/0 Adenoma microquístic (D13.7) 
M8210/0 Pòlip adenomatós NE 
M8210/2 Adenocarcinoma in situ en pòlip adenomatós 
M8210/3 Adenocarcinoma en pòlip adenomatós 
M8211/0 Adenoma tubular NE 
M8211/3 Adenocarcinoma tubular 
M8220/0 Poliposi adenomatosa del còlon (D12.−) 
M8220/3 Adenocarcinoma en poliposi adenomatosa del còlon (C18.−) 
M8221/0 Pòlips adenomatosos múltiples 
M8221/3 Adenocarcinoma en pòlips adenomatosos múltiples 
M8230/3 Carcinoma sòlid NE 
M8231/3 Carcinoma simple 
M8240/1 Tumor carcinoide NE d’apèndix (D37.3) 
M8240/3 Tumor carcinoide NE (excepte d’apèndix M8240/1) 
M8241/1 Tumor carcinoide argentafí NE 
M8241/3 Tumor carcinoide argentafí maligne 
M8243/3 Carcinoide de cèl·lules caliciformes (C18.1) 
M8244/3 Carcinoide compost 
M8245/3 Tumor adenocarcinoide 
M8246/3 Carcinoma neuroendocrí 
M8247/3 Carcinoma de cèl·lules de Merkel (C44.−) 
M8248/1 Apudoma 
M8250/1 Adenomatosi pulmonar (D38.1) 
M8250/3 Adenocarcinoma bronquioloalveolar (C34.−) 
M8251/0 Adenoma alveolar (D14.3) 
M8251/3 Adenocarcinoma alveolar (C34.−) 
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M8260/0 Adenoma papil·lar NE 
M8260/3 Adenocarcinoma papil·lar NE 
M8261/1 Adenoma vellós NE 
M8261/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma vellós 
M8261/3 Adenocarcinoma en adenoma vellós 
M8262/3 Adenocarcinoma vellós 
M8263/0 Adenoma tubulovellós NE 
M8263/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma tubulovellós 
M8263/3 Adenocarcinoma en adenoma tubulovellós 
M8270/0 Adenoma cromòfob (D35.2) 
M8270/3 Carcinoma cromòfob (C75.1) 
M8271/0 Prolactinoma (D35.2) 
M8280/0 Adenoma acidòfil (D35.2) 
M8280/3 Carcinoma acidòfil (C75.1) 
M8281/0 Adenoma mixt acidòfil i basòfil (D35.2) 
M8281/3 Carcinoma mixt acidòfil i basòfil (C75.1) 
M8290/0 Adenoma oxífil 
M8290/3 Adenocarcinoma oxífil 
M8300/0 Adenoma basòfil (D35.2) 
M8300/3 Carcinoma basòfil (C75.1) 
M8310/0 Adenoma de cèl·lules clares 
M8310/3 Adenocarcinoma de cèl·lules clares NE 
M8311/1 Tumor hipernefroide 
M8312/3 Carcinoma de cèl·lules renals (C64) 
M8313/0 Adenofibroma de cèl·lules clares 
M8314/3 Carcinoma ric en lípids (C50.−) 
M8315/3 Carcinoma ric en glicogen (C50.−) 
M8320/3 Carcinoma de cèl·lules granulars 
M8321/0 Adenoma de cèl·lules principals (D35.1) 
M8322/0 Adenoma de cèl·lules clares aquoses (D35.1) 
M8322/3 Adenocarcinoma de cèl·lules clares aquoses (C75.0) 
M8323/0 Adenoma de cèl·lules mixtes 
M8323/3 Adenocarcinoma de cèl·lules mixtes 
M8324/0 Lipoadenoma 
M8330/0 Adenoma fol·licular (D34) 
M8330/3 Adenocarcinoma fol·licular NE (C73) 
M8331/3 Adenocarcinoma fol·licular, tipus ben diferenciat (C73) 
M8332/3 Adenocarcinoma fol·licular, tipus trabecular (C73) 
M8333/0 Adenoma microfol·licular (D34) 
M8334/0 Adenoma macrofol·licular (D34) 
M8340/3 Carcinoma papil·lar, variant fol·licular (C73) 
M8350/3 Carcinoma esclerosant no encapsulat (C73) 
M8360/1 Adenomes endocrins múltiples 
M8361/1 Tumor juxtaglomerular (D41.0) 
M8370/0 Adenoma corticosuprarenal NE (D35.0) 
M8370/3 Carcinoma corticosuprarenal (C74.0) 
M8371/0 Adenoma corticosuprarenal, cèl·lules compactes (D35.0) 
M8372/0 Adenoma corticosuprarenal, variant molt pigmentada (D35.0) 
M8370/0 Adenoma corticosuprarenal, cèl·lules clares (D35.0) 
M8374/0 Adenoma corticosuprarenal, cèl·lules glomeruloses (D35.0) 
M8375/0 Adenoma corticosuprarenal, cèl·lules mixtes (D35.0) 
M8380/0 Adenoma endometrioide NE (D27) 
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M8380/1 Adenoma endometrioide, malignitat dubtosa (D39.1) 
M8380/3 Carcinoma endometrioide (C56) 
M8381/0 Adenofibroma endometrioide NE (D27) 
M8381/1 Adenofibroma endometrioide, malignitat dubtosa (D39.1) 
M8381/3 Adenofibroma endometrioide maligne (C56) 

M839-M842 Neoplàsies d’annexos i apèndixs cutanis 
M8390/0 Adenoma d’annexos de la pell (D23.−) 
M8390/3 Carcinoma d’annexos de la pell (C44.−) 
M8400/0 Adenoma de glàndula sudorípara (D23.−) 
M8400/1 Tumor de glàndula sudorípara NE (D48.5) 
M8400/3 Adenocarcinoma de glàndula sudorípara (C44.−) 
M8401/0 Adenoma apocrí 
M8401/3 Adenocarcinoma apocrí 
M8402/0 Acrospiroma eccrí (D23.−) 
M8403/0 Espiradenoma eccrí (D23.−) 
M8404/0 Hidrocistoma (D23.−) 
M8405/0 Hidradenoma papil·lar (D23.−) 
M8406/0 Siringoadenoma papil·lar (D23.−) 
M8407/0 Siringoma NE (D23−) 
M8408/0 Adenoma eccrí papil·lar (D23.−) 
M8410/0 Adenoma sebaci (D23.−) 
M8410/3 Adenocarcinoma sebaci (C44.−) 
M8420/0 Adenoma ceruminós (D23.2) 
M8420/3 Adenocarcinoma ceruminós (C44.2) 

M843 Neoplàsies mucoepidermoides 
M8430/1 Tumor mucoepidermoide 
M8430/3 Carcinoma mucoepidermoide 

M844-M849 Neoplàsies quístiques, mucinoses i seroses 
M8440/0 Cistoadenoma NE 
M8440/3 Cistoadenocarcinoma NE 
M8441/0 Cistoadenoma serós NE (D27) 
M8441/3 Cistoadenocarcinoma serós NE (C56) 
M8442/3 Cistoadenoma serós, malignitat dubtosa (C56) 
M8450/0 Cistoadenoma papil·lar NE (D27) 
M8450/3 Cistoadenocarcinoma papil·lar NE (C56) 
M8451/3 Cistoadenoma papil·lar, malignitat dubtosa (C56) 
M8452/1 Tumor quístic papil·lar (D37.7) 
M8460/0 Cistoadenoma serós papil·lar NE (D27) 
M8460/3 Cistoadenocarcinoma serós papil·lar (C56) 
M8461/0 Papil·loma serós superficial (D27) 
M8461/3 Carcinoma papil·lar serós superficial (C56) 
M8462/3 Cistoadenoma serós papil·lar, malignitat dubtosa (C56) 
M8470/0 Cistoadenoma mucinós NE (D27) 
M8470/3 Cistoadenocarcinoma mucinós NE (C56) 
M8471/0 Cistoadenoma mucinós papil·lar NE (D27) 
M8471/3 Cistoadenocarcinoma mucinós papil·lar (C56) 
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M8472/3 Cistoadenoma mucinós, malignitat dubtosa (C56) 
M8473/3 Cistoadenoma mucinós papil·lar, malignitat dubtosa (C56) 
M8480/0 Adenoma mucinós 
M8480/3 Adenocarcinoma mucinós 
M8480/6 Pseudomixoma peritoneal (C78.6) 
M8481/3 Adenocarcinoma productor de mucina 
M8490/3 Carcinoma de cèl·lules d’anell sigil·lar 
M8490/6 Carcinoma metastàtic de cèl·lules d’anell sigil·lar 

M850-M854 Neoplàsies ductals, lobulars i medul·lars 
M8500/2 Carcinoma intraductal no infiltrant NE 
M8500/3 Carcinoma ductal infiltrant (C50.−) 
M8501/2 Comedocarcinoma no infiltrant (D05.−) 
M8501/3 Comedocarcinoma NE (C50.−) 
M8502/3 Carcinoma juvenil de mama (C50.−) 
M8503/0 Papil·loma intraductal 
M8503/2 Adenocarcinoma papil·lar intraductal no infiltrant (D05.−) 
M8503/3 Adenocarcinoma papil·lar intraductal amb invasió (C50.−) 
M8504/0 Adenoma papil·lar intraquístic 
M8504/2 Carcinoma intraquístic no infiltrant 
M8504/3 Carcinoma intraquístic NE 
M8505/0 Papil·lomatosis intraductal NE 
M8506/0 Adenoma de mugró (D24) 
M8510/3 Carcinoma medul·lar NE 
M8511/3 Carcinoma medul·lar amb estroma amiloïdal (C73) 
M8512/3 Carcinoma medul·lar amb estroma limfoide (C50−) 
M8520/2 Carcinoma lobular in situ (D05.0) 
M8520/3 Carcinoma lobular NE (C50.−) 
M8521/3 Carcinoma canalicular infiltrant (C50.−) 
M8522/2 Carcinoma intraductal i carcinoma lobular in situ (D05.7) 
M8522/3 Carcinoma ductal i carcinoma lobular infiltrants (C50.−) 
M8530/3 Carcinoma inflamatori (C50.−) 
M8540/3 Malaltia de Paget mamària (C50.−) 
M8541/3 Malaltia de Paget i carcinoma ductal infiltrant mamaris (C50.−) 
M8542/3 Malaltia de Paget extramamària (excepte malaltia de Paget òssia) 
M8543/3 Malaltia de Paget i carcinoma intraductal mamari (C50.−) 

M855 Neoplàsies de cèl·lules acinoses 
M8550/0 Adenoma de cèl·lules acinoses 
M8550/1 Tumor de cèl·lules acinoses 
M8550/3 Carcinoma de cèl·lules acinoses 

M856-M858 Neoplàsies epitelials complexes 
M8560/3 Carcinoma adenoepidermoide 
M8561/0 Adenolimfoma (D11.−) 
M8562/3 Carcinoma epitelial i mioepitelial 
M8570/3 Adenocarcinoma amb metaplàsia epidermoide 
M8571/3 Adenocarcinoma amb metaplàsia cartilaginosa i òssia 
M8572/3 Adenocarcinoma amb metaplàsia de cèl·lules fusiformes 
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M8573/3 Adenocarcinoma amb metaplàsia apocrina 
M8580/0 Timoma benigne (D15.0) 
M8580/3 Timoma maligne (C37.9) 

M859-M867 Neoplàsies gonadals especialitzades 
M8590/1 Tumor dels cordons sexuals i de l’estroma 
M8600/0 Tecoma NE (D27) 
M8600/3 Tecoma maligne (C56) 
M8601/0 Tecoma luteïnitzat (D27) 
M8602/0 Tumor esclerosant de l’estroma (D27) 
M8610/0 Luteoma NE (D27) 
M8620/1 Tumor de cèl·lules granuloses NE (D39.1) 
M8620/3 Tumor de cèl·lules granuloses maligne (C56) 
M8621/1 Tumor de cèl·lules tecals i granuloses (D39.1) 
M8622/1 Tumor juvenil de cèl·lules granuloses (D39.1) 
M8623/1 Tumor dels cordons sexuals amb túbuls anulars (D39.1) 
M8630/0 Androblastoma benigne 
M8630/1 Androblastoma NE 
M8630/3 Androblastoma maligne 
M8631/0 Tumor de cèl·lules de Sertoli-Leydig 
M8632/1 Ginandroblastoma (D39.1) 
M8640/0 Tumor de cèl·lules de Sertoli NE 
M8640/3 Carcinoma de cèl·lules de Sertoli (C62.−) 
M8641/0 Tumor de cèl·lules de Sertoli amb emmagatzematge de lípids (D27) 
M8650/0 Tumor de cèl·lules de Leydig benigne (D29.2) 
M8650/1 Tumor de cèl·lules de Leydig NE (D40.1) 
M8650/3 Tumor de cèl·lules de Leydig maligne (C62.−) 
M8660/0 Tumor de cèl·lules hilars (D27) 
M8670/0 Tumor de cèl·lules lipídiques de l’ovari (D27) 
M8671/0 Tumor de restes suprarenals 

M868-M871 Paragangliomes i tumors glòmics 
M8680/1 Paraganglioma NE 
M8680/3 Paraganglioma maligne 
M8681/1 Paraganglioma simpàtic 
M8682/1 Paraganglioma parasimpàtic 
M8683/0 Paraganglioma gangliocític (D13.2) 
M8690/1 Tumor del glom jugular (D44.7) 
M8691/1 Tumor del corpuscle aòrtic (D44.7) 
M8692/1 Tumor del corpuscle carotidi (D44.6) 
M8693/1 Paraganglioma extraadrenal NE 
M8693/3 Paraganglioma extraadrenal maligne 
M8700/0 Feocromocitoma NE (D35.0) 
M8700/3 Feocromocitoma maligne (C74.1) 
M8710/3 Glomangiosarcoma 
M8711/0 Tumor glòmic 
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M8712/0 Glomangioma 
M8713/0 Glomangiomioma 

M872-M879 Nevus i melanomes 
M8720/0 Nevus pigmentat NE (D22.-) 
M8720/2 Melanoma in situ (D03.-) 
M8720/3 Melanoma maligne NE 
M8721/3 Melanoma nodular (C43.-) 
M8722/0 Nevus de cèl·lules de baló (D22.-) 
M8722/3 Melanoma de cèl·lules de baló (C43.-) 
M8723/0 Nevus d’halo (D22.-) 
M8723/3 Melanoma maligne en regressió (C43.-) 
M8724/0 Pàpula fibrosa del nas (D22.3) 
M8725/0 Neuronevus (D22.-) 
M8726/0 Nevus magnocel·lular (D31.4) 
M8727/0 Nevus displàstic (D22.-) 
M8730/0 Nevus no pigmentat (D22.−) 
M8730/3 Melanoma amelanòtic (C43.−) 
M8740/0 Nevus juncional NE (D22.−) 
M8740/3 Melanoma maligne en nevus juncional (C43.−) 
M8741/2 Melanosi precancerosa NE (D03.−) 
M8741/3 Melanoma maligne en melanosi precancerosa (C43.−) 
M8742/2 Piga melanòtica de Hutchinson NE (D03.−) 
M8742/3 Melanoma maligne en piga melanòtica de Hutchinson (C43.−) 
M8743/3 Melanoma d’extensió superficial (C43.−) 
M8744/3 Melanoma acral lentiginós maligne (C43.−) 
M8745/3 Melanoma desmoplàstic maligne (C43.−) 
M8750/0 Nevus intradèrmic (D22.−) 
M8760/0 Nevus compost (D22.−) 
M8761/1 Nevus pigmentat gegant NE (D48.5) 
M8761/3 Melanoma maligne en nevus pigmentat gegant (C43.−) 
M8770/0 Nevus de cèl·lules epitelioides i fusiformes (D22.−) 
M8770/3 Melanoma mixt de cèl·lules epitelioides i fusiformes 
M8771/0 Nevus de cèl·lules epitelioides (D22.−) 
M8771/3 Melanoma de cèl·lules epitelioides 
M8772/0 Nevus de cèl·lules fusiformes (D22.−) 
M8772/3 Melanoma de cèl·lules fusiformes NE 
M8773/3 Melanoma de cèl·lules fusiformes, tipus A (C69.4) 
M8774/3 Melanoma de cèl·lules fusiformes, tipus B (C69.4) 
M8780/0 Nevus blau NE (D22.−) 
M8780/3 Nevus blau maligne (C43.−) 
M8790/0 Nevus blau cel·lular (D22.−) 

M880 Tumors i sarcomes dels teixits tous NE 
M8800/0 Tumor benigne dels teixits tous 
M8800/3 Sarcoma NE 
M8800/6 Sarcomatosi NE 
M8801/3 Sarcoma de cèl·lules fusiformes 
M8802/3 Sarcoma de cèl·lules gegants (excepte ossi M9250/3) 
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M8803/3 Sarcoma de cèl·lules petites 
M8804/3 Sarcoma epitelioide 

M881-M883 Neoplàsies fibromatoses 
M8810/0 Fibroma NE 
M8810/3 Fibrosarcoma NE 
M8811/0 Fibromixoma 
M8811/3 Fibromixosarcoma 
M8812/0 Fibroma periòstic (D16.−) 
M8812/3 Fibrosarcoma periòstic (C40.−, C41.−) 
M8813/0 Fibroma fascial 
M8813/3 Fibrosarcoma fascial 
M8814/3 Fibrosarcoma infantil 
M8820/0 Elastofibroma 
M8821/1 Fibromatosi agressiva 
M8822/1 Fibromatosi abdominal 
M8823/1 Fibroma desmoplàstic 
M8824/1 Miofibromatosi 
M8830/0 Histiocitoma fibrós NE 
M8830/1 Histiocitoma fibrós atípic 
M8830/3 Histiocitoma fibrós maligne 
M8832/0 Dermatofibroma NE (D23.−) 
M8832/3 Dermatofibrosarcoma NE (C44.−) 
M8833/3 Dermatofibrosarcoma protuberant pigmentat 

M884 Neoplàsies mixomatoses 
M8840/0 Mixoma NE 
M8840/3 Mixosarcoma 
M8841/1 Angiomixoma 

M885-M888 Neoplàsies lipomatoses 
M8850/0 Lipoma NE (D17.−) 
M8850/3 Liposarcoma NE 
M8851/0 Fibrolipoma (D17−) 
M8851/3 Liposarcoma, tipus ben diferenciat 
M8852/0 Fibromixolipoma (D17.−) 
M8852/3 Liposarcoma mixoide 
M8853/3 Liposarcoma de cèl·lules rodones 
M8854/0 Lipoma pleomòrfic (D17.−) 
M8854/3 Liposarcoma pleomòrfic 
M8855/3 Liposarcoma mixt 
M8856/0 Lipoma intramuscular (D17.−) 
M8857/0 Lipoma de cèl·lules fusiformes (D17−) 
M8858/3 Liposarcoma indiferenciat 
M8860/0 Angiomiolipoma (D17.−) 
M8861/0 Angiolipoma NE (D17.−) 
M8870/0 Mielolipoma (D17−) 



 

1146   

M8880/0 Hibernoma (D17.−) 
M8881/0 Lipoblastomatosi (D17.−) 

M889-M892 Neoplàsies miomatoses 
M8890/0 Liomioma NE 
M8890/1 Liomiomatosi NE 
M8890/3 Liomiosarcoma NE 
M8891/0 Liomioma epitelioide 
M8891/3 Liomiosarcoma epitelioide 
M8892/0 Liomioma cel·lular 
M8893/0 Liomioma rar 
M8894/0 Angiomioma 
M8894/3 Angiomiosarcoma 
M8895/0 Mioma 
M8895/3 Miosarcoma 
M8896/3 Liomiosarcoma mixoide 
M8897/1 Tumor de la musculatura llisa NE 
M8900/0 Rabdomioma NE 
M8900/3 Rabdomiosarcoma NE 
M8901/3 Rabdomiosarcoma pleomòrfic 
M8902/3 Rabdomiosarcoma de tipus mixt 
M8903/0 Rabdomioma fetal 
M8904/0 Rabdomioma adult 
M8910/3 Rabdomiosarcoma embrionari 
M8920/3 Rabdomiosarcoma alveolar 

M893-M899 Neoplàsies mixtes i d’estroma complexes 
M8930/0 Nòdul de l’estroma endomètric (D26.1) 
M8930/3 Sarcoma de l’estroma endomètric (C54.−) 
M8931/1 Miosi de l’estroma endolimfàtica (D39.0) 
M8932/0 Adenomioma 
M8933/3 Adenosarcoma 
M8940/0 Adenoma pleomòrfic 
M8940/3 Tumor mixt maligne NE 
M8941/3 Carcinoma en adenoma pleomòrfic (C07, C08.−) 
M8950/3 Tumor mixt del conducte de Müller (C54.−) 
M8951/3 Tumor mixt mesodèrmic 
M8960/1 Nefroma mesoblàstic 
M8960/3 Nefroblastoma NE (C64) 
M8963/3 Sarcoma rabdoide 
M8964/3 Sarcoma de cèl·lules clares de ronyó (C64) 
M8070/3 Hepatoblastoma (C22.0) 
M8071/3 Pancreatoblastoma (C25.−) 
M8072/3 Blastoma pulmonar (C34.−) 
M8980/3 Carcinosarcoma NE 
M8981/3 Carcinosarcoma embrionari 
M8982/0 Mioepitelioma 
M8990/0 Mesenquimoma benigne 
M8990/1 Mesenquimoma NE 
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M8990/3 Mesenquimoma maligne 
M8991/3 Sarcoma embrionari 

M900-M903 Neoplàsies fibroepitelials 
M9000/0 Tumor de Brenner NE (D27) 
M9000/1 Tumor de Brenner de malignitat dubtosa (D39.1) 
M9000/3 Tumor de Brenner maligne (C56) 
M9010/0 Fibroadenoma NE (D24) 
M9011/0 Fibroadenoma intracanalicular (D24) 
M9012/0 Fibroadenoma pericanalicular (D24) 
M9013/0 Adenofibroma NE (D27) 
M9014/0 Adenofibroma serós (D27) 
M9015/0 Adenofibroma mucinós (D27) 
M9016/0 Fibroadenoma gegant (D24) 
M9020/0 Tumor fil·loide benigne (D24) 
M9020/1 Tumor fil·loide NE (D48.6) 
M9020/3 Tumor fil·loide maligne (C50.−) 
M9030/0 Fibroadenoma juvenil (D24) 

M904 Neoplàsies sinovials i semblants a les sinovials 
M9040/0 Sinovioma benigne 
M9040/3 Sarcoma sinovial NE 
M9041/3 Sarcoma sinovial de cèl·lules fusiformes 
M9042/3 Sarcoma sinovial de cèl·lules epitelioides 
M9043/3 Sarcoma sinovial bifàsic 
M9044/3 Sarcoma de cèl·lules clares (excepte de ronyó M8964/3) 

M905 Neoplàsies mesotelials 
M9050/0 Mesotelioma benigne (D19.−) 
M9050/3 Mesotelioma maligne (C45.−) 
M9051/0 Mesotelioma fibrós benigne (D19) 
M9051/3 Mesotelioma fibrós maligne (C45.−) 
M9052/0 Mesotelioma epitelioide benigne (D19.−) 
M9052/3 Mesotelioma epitelioide maligne (C45.−) 
M9053/0 Mesotelioma, tipus bifàsic benigne (D19.−) 
M9053/3 Mesotelioma, tipus bifàsic maligne (C45.−) 
M9054/0 Tumor adenomatoide NE (D19.-) 
M9055/1 Mesotelioma quístic 

M906-M909 Neoplàsies de cèl·lules germinals 
M9060/3 Disgerminoma 
M9061/3 Seminoma NE (C62.−) 
M9062/3 Seminoma anaplàstic (C62.−) 
M9063/3 Seminoma espermatocític (C62.−) 
M9064/3 Germinoma 
M9070/3 Carcinoma embrionari NE 
M9071/3 Tumor del si endodèrmic 
M9072/3 Poliembrioma 



 

1148   

M9073/1 Gonadoblastoma 
M9080/0 Teratoma benigne 
M9080/1 Teratoma NE 
M9080/3 Teratoma maligne NE 
M9081/3 Teratocarcinoma 
M9082/3 Teratoma maligne, tipus indiferenciat 
M9084/3 Teratoma maligne, tipus intermedi 
M9084/0 Quist dermoide NE 
M9084/3 Teratoma amb transformació maligna 
M9085/3 Tumor mixt de cèl·lules germinals 
M9090/0 Estroma ovàric NE (D27) 
M9090/3 Estroma ovàric maligne (C56) 
M9091/1 Carcinoide estrumós (D39.1) 

M910 Neoplàsies trofoblàstiques 
M9100/0 Mola hidatiforme NE (O01.9) 
M9100/1 Mola hidatiforme invasiva (D39.2) 
M9100/3 Coriocarcinoma NE 
M9101/3 Coriocarcinoma combinat amb altres elements de cèl·lules germinals 
M9102/3 Teratoma maligne, tipus trofoblàstic (C62.−) 
M9103/0 Mola hidatiforme parcial (O01.1) 
M9104/1 Tumor trofoblàstic de localització placentària (D39.2) 

M911 Mesonefromes 
M9110/0 Mesonefroma benigne 
M9110/1 Tumor mesonèfric 
M9110/3 Mesonefroma maligne 

M912-M916 Tumors dels vasos sanguinis 
M9120/0 Hemangioma NE (D18.0) 
M9120/3 Hemangiosarcoma 
M9121/0 Hemangioma cavernós (D18.0) 
M9122/0 Hemangioma venós (D18.0) 
M9123/0 Hemangioma racemós (D18.0) 
M9124/3 Sarcoma de cèl·lules de Kupffer (C22.3) 
M9125/0 Hemangioma epitelioide (D18.0) 
M9126/0 Hemangioma histiocitoide (D18.0) 
M9130/0 Hemangioendotelioma benigne (D18.0) 
M9130/1 Hemangioendotelioma NE 
M9130/3 Hemangioendotelioma maligne 
M9131/0 Hemangioma capil·lar (D18.0) 
M9132/0 Hemangioma intramuscular (D18.0) 
M9133/1 Hemangioendotelioma epitelioide NE 
M9133/3 Hemangioendotelioma epitelioide maligne 
M9134/1 Tumor intravascular bronquioloalveolar (D38.1) 
M9140/3 Sarcoma de Kaposi (C46.−) 
M9141/0 Angioqueratoma  
M9142/0 Hemangioma queratòtic berrugós (D18.0) 
M9150/0 Hemangiopericitoma benigne  
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M9150/1 Hemangiopericitoma NE 
M9150/3 Hemangiopericitoma maligne 
M9160/0 Angiofibroma NE  
M9161/1 Hemangioblastoma 

M917 Tumors dels vasos limfàtics 
M9170/0 Limfoangioma NE (D18.1) 
M9170/3 Limfoangiosarcoma 
M9171/0 Limfoangioma capil·lar (D18.1) 
M9172/0 Limfoangioma cavernós (D18.1) 
M9173/0 Limfoangioma quístic (D18.1) 
M9174/0 Limfoangiomioma (D18.1) 
M9174/1 Limfoangiomiomatosi 
M9175/0 Hemolimfoangioma (D18.1) 

M918-M924 Neoplàsies òssies i condromatoses 
M9180/0 Osteoma NE (D16.−) 
M9180/3 Osteosarcoma NE (C40.−, C41.−) 
M9181/3 Osteosarcoma condroblàstic (C40.−, C41.−) 
M9182/3 Osteosarcoma fibroblàstic (C40.−, C41.−) 
M9183/3 Osteosarcoma telangiectàtic (C40.−, C41.−) 
M9184/3 Osteosarcoma en malaltia de Paget òssia (C40.−, C41.−) 
M9185/3 Osteosarcoma de cèl·lules petites (C40.−, C41.−) 
M9190/3 Osteosarcoma juxtacortical (C40.−, C41.−) 
M9191/0 Osteoma osteoide NE (D16.−) 
M9200/0 Osteoblastoma NE (D16.−) 
M9200/1 Osteoblastoma agressiu (D48.0) 
M9210/0 Osteocondroma (D16.−) 
M9210/1 Osteocondromatosi NE (D48.0) 
M9220/0 Condroma NE (D16.−) 
M9220/1 Condromatosi NE 
M9220/3 Condrosarcoma NE (C40.−, C41.−) 
M9221/0 Condroma juxtacortical (D16.−) 
M9221/3 Condrosarcoma juxtacortical (C40.−, C41.−) 
M9230/0 Condroblastoma NE (D16.−) 
M9230/3 Condroblastoma maligne (C40.−, C41.−) 
M9231/3 Condrosarcoma mixoide 
M9240/3 Condrosarcoma mesenquimàtic 
M9241/0 Fibroma condromixoide (D16.−) 

M925 Tumors de cèl·lules gegants 
M9250/1 Tumor de cèl·lules gegants dels ossos NE (D48.0) 
M9250/3 Tumor maligne de cèl·lules gegants dels ossos (C40.−, C41.−) 
M9251/1 Tumor de cèl·lules gegants dels teixits tous NE 
M9251/3 Tumor maligne de cèl·lules gegants dels teixits tous 

M926 Tumors ossis diversos 
M9260/3 Sarcoma d’Ewing (C40.−, C41.−) 
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M9261/3 Adamantinoma d’ossos llargs (C40.−) 
M9262/0 Fibroma ossificant (D16.−) 

M927-M934 Tumors odontogènics 
M9270/0 Tumor odontogènic benigne (D16.4, D16.5) 
M9270/1 Tumor odontogènic NE (D48.0) 
M9270/3 Tumor odontogènic maligne (C40.−, C41.−) 
M9271/0 Dentinoma (D16.4, D16.5) 
M9272/0 Cementoma NE (D16.4, D16.5) 
M9273/0 Cementoblastoma benigne (D16.4, D16.5) 
M9274/0 Fibroma cementant (D16.4, D16.5) 
M9275/0 Cementoma gigantiforme (D16.4, D16.5) 
M9280/0 Odontoma NE (D16.4, D16.5) 
M9281/0 Odontoma compost (D16.4, D16.5) 
M9282/0 Odontoma complex (D16.4, D16.5) 
M9290/0 Fibroodontoma ameloblàstic (D16.4, D16.5) 
M9290/3 Odontosarcoma ameloblàstic (C40.−, C41.−) 
M9300/0 Tumor odontogènic adenomatoide (D16.4, D16.5) 
M9301/0 Quist odontogènic calcificant (D16.4, D16.5) 
M9302/0 Tumor odontogènic de cèl·lules fantasma (D16.4, D16.5) 
M9310/0 Ameloblastoma NE (D16.4, D16.5) 
M9310/3 Ameloblastoma maligne (C40.−, C41.−) 
M93110 Odontoameloblastoma (D16.4, D16.5) 
M9312/0 Tumor odontogènic epidermoide (D16.4, D16.5) 
M9320/0 Mixoma odontogènic (D16.4, D16.5) 
M9321/0 Fibroma odontogènic central (D16.4, D16.5) 
M9322/0 Fibroma odontogènic perifèric (D16.4, D16.5) 
M9330/0 Fibroma ameloblàstic (D16.4, D16.5) 
M9330/3 Fibrosarcoma ameloblàstic (C40.−, C41.−) 
M9340/0 Tumor odontogènic epitelial calcificant (D16.4, D16.5) 

M935-M937 Tumors diversos 
M9350/1 Craniofaringioma (D44.3, D44.4) 
M9360/1 Pinealoma (D44.5) 
M9361/1 Pineocitoma (D44.5) 
M9362/3 Pineoblastoma (C75.3) 
M9363/0 Tumor neuroectodèrmic melanòtic 
M9364/3 Tumor neuroectodèrmic perifèric 
M9370/3 Cordoma 

M938-M948 Gliomes 
M9380/3 Glioma maligne (C71.−) 
M9381/3 Gliomatosi cerebral (C71.−) 
M9382/3 Glioma mixt (C71.−) 
M9383/1 Glioma subependimàtic (D43.−) 
M9384/1 Astrocitoma subependimàtic de cèl·lules gegants (D43.−) 
M9390/0 Papil·loma del plexe coroide NE (D33.0) 
M9390/3 Papil·loma del plexe coroide maligne (C71.5) 
M9391/3 Ependimoma NE (C71.−) 
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M9392/3 Ependimoma, tipus anaplàstic (C71.−) 
M9393/1 Ependimoma papil·lar (D43.−) 
M9394/1 Ependimoma mixopapil·lar (D43.−) 
M9400/3 Astrocitoma NE (C71.−) 
M9401/3 Astrocitoma, tipus anaplàstic (C71.−) 
M9410/3 Astrocitoma protoplasmàtic (C71.−) 
M9411/3 Astrocitoma gemistocític (C71.−) 
M9420/3 Astrocitoma fibril·lar (C71.−) 
M9421/3 Astrocitoma pilocític (C71.−) 
M9422/3 Espongioblastoma NE (C71.−) 
M9423/3 Espongioblastoma polar (C71.−) 
M9424/3 Xantoastrocitoma pleomòrfic (C71.−) 
M9430/3 Astroblastoma (C71.−) 
M9440/3 Glioblastoma NE (C71.−) 
M9441/3 Glioblastoma de cèl·lules gegants (C71.−) 
M9442/3 Gliosarcoma (C71.−) 
M9443/3 Espongioblastoma polar primitiu (C71.−) 
M9450/3 Oligodendroglioma NE (C71.−) 
M9451/3 Oligodendroglioma, tipus anaplàstic (C71.−) 
M9460/3 Oligodendroblastoma (C71.−) 
M9470/3 Medul·loblastoma NE (C71.6) 
M9471/3 Medul·loblastoma desmoplàstic (C71.6) 
M9472/3 Medul·lomioblastoma (C71.6) 
M9473/3 Tumor neuroectodèrmic primitiu (C71.−) 
M9480/3 Sarcoma cerebel·lós NE (C71.6) 
M9481/3 Sarcoma monstrocel·lular (C71.−) 

M949-M952 Neoplàsies neuroepiteliomatoses 
M9490/0 Ganglioneuroma 
M9490/3 Ganglioneuroblastoma 
M9491/0 Ganglioneuromatosi 
M9500/3 Neuroblastoma NE 
M9501/3 Medul·loepitelioma NE 
M9502/3 Medul·loepitelioma teratoide 
M9503/3 Neuroepitelioma NE 
M9504/3 Espongioneuroblastoma 
M9505/1 Ganglioglioma 
M9506/0 Neurocitoma 
M9507/0 Tumor del corpuscle de Pacini 
M9510/3 Retinoblastoma NE (C69.2) 
M9511/3 Retinoblastoma, tipus diferenciat (C69.2) 
M9512/3 Retinoblastoma, tipus indiferenciat (C69.2) 
M9520/3 Tumor neurogènic olfactori 
M9521/3 Estesioneurocitoma (C30.0) 
M9522/3 Estesioneuroblastoma (C30.0) 
M9523/3 Estesioneuroepitelioma (C30.0) 

M953 Meningiomes 
M9530/0 Meningioma NE (D32.−) 
M9530/1 Meningiomatosi NE (D42.−) 
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M9530/3 Meningioma maligne (C70.−) 
M9531/0 Meningioma meningoteliomatós (D32.−) 
M9532/0 Meningioma fibrós (D32.−) 
M9533/0 Meningioma psammomatós (D32.−) 
M9534/0 Meningioma angiomatós (D32.−) 
M9535/0 Meningioma hemangioblàstic (D32.−) 
M9536/0 Meningioma hemangiopericític (D32.−) 
M9537/0 Meningioma transicional (D32.−) 
M9538/1 Meningioma papil·lar (D42.−) 
M9539/3 Sarcomatosi meníngia (C70.−) 

M954-M957 Tumors de les beines nervioses 
M9540/0 Neurofibroma NE 
M9540/1 Neurofibromatosi NE (Q85.0) 
M9540/3 Neurofibrosarcoma 
M9541/0 Neurofibroma melanòtic 
M9550/0 Neurofibroma plexiforme 
M9560/0 Neurilemmoma NE 
M9560/1 Neurinomatosi 
M9560/3 Neurilemmoma maligne 
M9561/3 Tumor tritó 
M9562/0 Neurotecoma 
M9570/0 Neuroma NE 

M958 Tumors de cèl·lules granulars i sarcoma alveolar de teixits tous 
M9580/0 Tumor de cèl·lules granulars NE 
M9580/3 Tumor de cèl·lules granulars maligne 
M9581/3 Sarcoma alveolar de teixits tous 

M959-M971 Limfoma de Hodgkin i limfoma no hodgkinià 

M959 Limfomes malignes NE o difusos 
M9590/3 Limfoma maligne NE (C84.5, C85.9) 
M9591/3 Limfoma maligne no hodgkinià NE (C84.5, C85.9) 
M9592/3 Limfosarcoma NE (C85.0) 
M9593/3 Reticulosarcoma NE (C83.3, C83.9) 
M9594/3 Microglioma (C85.7) 
M9595/3 Limfoma maligne difús NE (C83.9) 

M965-M966 Malaltia de Hodgkin 
M9650/3 Malaltia de Hodgkin NE (C81.9) 
M9652/3 Malaltia de Hodgkin de cel·lularitat mixta NE (C81.2) 
M9653/3 Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica NE (C81.3) 
M9654/3 Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica amb fibrosi difusa (C81.3) 
M9655/3 Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica, tipus reticular (C81.3) 
M9657/3 Malaltia de Hodgkin de predomini limfocític NE (C81.0) 
M9658/3 Malaltia de Hodgkin difusa de predomini limfocític (C81.0) 
M9659/3 Malaltia de Hodgkin nodular de predomini limfocític (C81.0) 
M9660/3 Paragranuloma de Hodgkin NE (C81.7) 
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M9661/3 Granuloma de Hodgkin (C81.7) 
M9662/3 Sarcoma de Hodgkin (C81.7) 
M9663/3 Malaltia de Hodgkin d’esclerosi nodular NE (C81.1) 
M9664/3 Malaltia de Hodgkin d’esclerosi nodular, fase cel·lular (C81.1) 
M9665/3 Malaltia de Hodgkin d’esclerosi nodular, predomini limfocític (C81.1) 
M9666/3 Malaltia de Hodgkin d’esclerosi nodular, cel·lularitat mixta (C81.1) 
M9667/3 Malaltia de Hodgkin d’esclerosi nodular, depleció limfocítica (C81.1) 

M967-M968 Limfoma maligne difús o NE de tipus especificat 
M9670/3 Limfoma maligne limfocític petit NE (C83.0) 
M9671/3 Limfoma maligne limfoplasmocític (C83.8) 
M9672/3 Limfoma maligne difús de cèl·lules petites clivellades (C83.1) 
M9673/3 Limfoma maligne limfocític difús de diferencicació intermèdia (C83.8) 
M9674/3 Limfoma maligne centrocític (C83.8) 
M9675/3 Limfoma maligne difús de cèl·lules mixtes petites i grans (C83.2) 
M9676/3 Limfoma maligne centroblàstic centrocític difús (C83.8) 
M9677/3 Poliposi limfomatosa maligna (C83.8) 
M9680/3 Limfoma maligne difús NE de cèl·lules grans (C83.3) 
M9681/3 Limfoma maligne difús de cèl·lules grans clivellades (C83.3) 
M9682/3 Limfoma maligne difús de cèl·lules grans no clivellades (C83.3) 
M9683/3 Limfoma maligne centroblàstic difús (C83.8) 
M9684/3 Limfoma maligne immunoblàstic NE (C83.4) 
M9685/3 Limfoma maligne limfoblàstic (C83.5) 
M9686/3 Limfoma maligne difús de cèl·lules petites no clivellades (C83.0, C83.6) 
M9687/3 Limfoma de Burkitt NE (C83.7) 

M969 Limfoma maligne fol·licular o nodular amb àrees difuses o sense 
M9690/3 Limfoma maligne fol·licular NE (C82.9) 
M9691/3 Limfoma maligne fol·licular de cèl·lules mixtes clivellades petites i 

grans (C82.1) 
M9692/3 Limfoma maligne fol·licular centroblàstic centrocític (C82.7) 
M9693/3 Limfoma maligne nodular limfocític ben diferenciat (C82.7) 
M9694/3 Limfoma maligne nodular limfocític de diferencicació intermèdia 

(C82.7) 
M9695/3 Limfoma maligne fol·licular de cèl·lules petites clivellades (C82.0) 
M9696/3 Limfoma maligne nodular limfocític mal diferenciat (C82.7) 
M9697/3 Limfoma maligne fol·licular centroblàstic (C82.7) 
M9698/3 Limfoma maligne fol·licular de cèl·lules grans NE (C82.2) 

M970 Limfoma cutani de limfòcits T i limfoma T perifèric especificats 
M9700/3 Micosi fungoide (C84.0) 
M9701/3 Malaltia de Sézary (C84.1) 
M9702/3 Limfoma T perifèric NE (C84.4) 
M9703/3 Limfoma de limfòcits T (C84.2) 
M9704/3 Limfoma limfoepitelioide (C84.3) 
M9705/3 Limfoma T perifèric de tipus LAID (limfadenopatia 

angioimmunoblàstica amb disproteïnèmia) (C84.4) 
M9706/3 Limfoma T perifèric de cèl·lules pleomòrfiques petites (C84.4) 
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M9707/3 Limfoma T perifèric de cèl·lules pleomòrfiques mitjanes i grans (C84.4) 
M9709/3 Limfoma cutani (C84.5) 

M971 Altres limfomes no hodgkinians especificats 
M9711/3 Limfoma monocitoide de limfòcits B (C85.7) 
M9712/3 Angioendoteliomatosi (C85.7) 
M9713/3 Limfoma angiocèntric de limfòcits T (C84.7) 
M9714/3 Limfoma de cèl·lules grans (Ki-1 positiu) (C85.7) 

M972 Altres neoplàsies limforeticulars 
M9720/3 Histiocitosi maligna (C96.1) 
M9722/3 Malaltia de Letterer-Siwe (C96.0) 
M9723/3 Limfoma histiocític veritable (C96.3) 

M973 Tumors de cèl·lules plasmàtiques 
M9731/3 Plasmocitoma NE (C90.2) 
M9732/3 Mieloma múltiple (C90.0) 

M974 Tumors de mastòcits 
M9740/1 Mastocitoma NE (D47.0) 
M9740/3 Sarcoma de mastòcits (C96.2) 
M9741/3 Mastocitosi maligna (C96.2) 

M976 Malalties immunoproliferatives 
M9760/3 Malaltia immunoproliferativa NE (C88.9) 
M9761/3 Macroglobulinèmia de Waldenström (C88.0) 
M9762/3 Malaltia de la cadena pesant alfa (C88.1) 
M9763/3 Malaltia de la cadena pesant gamma (C88.2) 
M9764/3 Malaltia immunoproliferativa de l’intestí prim (C88.3) 
M9765/1 Gammapatia monoclonal (D47.2) 
M9766/1 Lesió immunoproliferativa angiocèntrica (D47.7) 
M9767/1 Limfadenopatia angioimmunoblàstica (D47.7) 
M9768/1 Malaltia limfoproliferativa T gamma (D47.7) 

M990-M994 Leucèmies 

M980 Leucèmies NE 
M9800/3 Leucèmia NE (C95.9) 
M9801/3 Leucèmia aguda NE (C95.0) 
M9802/3 Leucèmia subaguda NE (C95.2) 
M9803/3 Leucèmia crònica NE (C95.1) 
M9804/3 Leucèmia aleucèmica NE (C95.7) 

M982 Leucèmies limfoides 
M9820/3 Leucèmia limfoide NE (C91.9) 
M9821/3 Leucèmia limfoblàstica aguda NE (C91.0) 
M9822/3 Leucèmia limfoide subaguda (C91.2) 
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M9823/3 Leucèmia limfocítica crònica (C91.1) 
M9824/3 Leucèmia limfoide aleucèmica (C91.7) 
M9825/3 Leucèmia prolimfocítica (C91.3) 
M9826/3 Leucèmia de cèl·lules de Burkitt (C91.7) 
M9827/3 Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (C91.5) 

M983 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques 
M9830/3 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (C90.1) 

M984 Eritroleucèmies 
M9840/3 Eritroleucèmia (C94.0) 
M9841/3 Eritrèmia aguda (C94.0) 
M9842/3 Eritrèmia crònica (C94.0) 

M985 Leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses 
M9850/3 Leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses (C94.7) 

M986 Leucèmies mieloides (granulocítiques) 
M9860/3 Leucèmia mieloide NE (C92.9) 
M9861/3 Leucèmia mieloide aguda (C92.0) 
M9862/3 Leucèmia mieloide subaguda (C92.2) 
M9863/3 Leucèmia mieloide crònica (C92.1) 
M9864/3 Leucèmia mieloide aleucèmica (C92.7) 
M9866/3 Leucèmia promielocítica aguda (C92.4) 
M9867/3 Leucèmia mielomonocítica aguda (C92.5) 
M9868/3 Leucèmia mielomonocítica crònica (C92.7) 

M987 Leucèmia basofílica 
M9870/3 Leucèmia basofílica (C92.−) 

M988 Leucèmia eosinofílica 
M9880/3 Leucèmia eosinofílica (C92.−) 

M989 Leucèmies monocítiques 
M9890/3 Leucèmia monocítica NE (C93.9) 
M9891/3 Leucèmia monocítica aguda (C93.0) 
M9892/3 Leucèmia monocítica subaguda (C93.2) 
M9893/3 Leucèmia monocítica crònica (C93.1) 
M9894/3 Leucèmia monocítica aleucèmica (C93.7) 

M990-M994 Altres leucèmies 
M9900/3 Leucèmia de mastòcits (C94.3) 
M9910/3 Leucèmia aguda de megacarioblasts (C94.2) 
M9930/3 Sarcoma mieloide (C92.3) 
M9931/3 Panmielosi aguda (C94.4) 
M9932/3 Mielofibrosi aguda (C94.5) 
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M9940/3 Leucèmia de cèl·lules peludes (C91.4) 
M9941/3 Reticuloendoteliosi leucèmica (C91.4) 

M995-M997 Trastorns mieloproliferatius i limfoproli feratius diversos 
M9950/1 Policitèmia vera (D45) 
M9960/1 Malaltia mieloproliferativa crònica (D47.1) 
M9961/1 Mielosclerosi amb metaplàsia mieloide (D47.1) 
M9962/1 Trombocitèmia idiopàtica (D47.3) 
M9970/1 Malaltia limfoproliferativa NE (D47.9) 

M998 Síndrome mielodisplàstica 
M9980/1 Anèmia refractària NE (D46.4) 
M9981/1 Anèmia refractària sense sideroblasts (D46.0) 
M9982/1 Anèmia refractària amb sideroblasts (D46.1) 
M9983/1 Anèmia refractària amb excés de blasts (D46.2) 
M9984/1 Anèmia refractària amb excés de blasts amb transformació (D46.3) 
M9989/1 Síndrome mielodisplàstica NE (D46.9) 
 



   

  

Llistes tabulars especials de mortalitat i 
morbiditat 

Llistes tabulars de mortalitat 

Llista 1. Mortalitat general: llista condensada (104 causes) 
Llista 2. Mortalitat general: llista seleccionada (81 causes) 

Llista 3. Mortalitat en nadons i infants: llista condensada (68 causes) 
Llista 4. Mortalitat en nadons i infants: llista seleccionada (52 causes) 

Llista tabular de morbiditat (299 causes) 
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Llistes tabulars especials de mortalitat i 
morbiditat 
Nota: El 1990, l'Assemblea Mundial de la Salut va adoptar aquestes 

llistes per a la tabulació de dades. Trobareu una descripció de les 
llistes i el seu ús al volum 2, el manual d'instruccions. 

Llista tabular de mortalitat 1 

Mortalitat general  

Llista condensada  

1-001 Determinades malalties infeccioses i 
parasitàries 

A00-B99 

1-002 Còlera A00 
1-003 Diarrea i gastroenteritis de presumpte 

origen infecciós 
A09 

1-004 Altres malalties infeccioses intestinals A01-A08 
1-005 Tuberculosi respiratòria A15-A19 
1-006 Altres tuberculosis A17-A19 
1-007 Pesta A20 
1-008 Tètanus A33-A35 
1-009 Diftèria A36 
1-010 Tos ferina [catarro] A37 
1-011 Infecció meningocòccica A39 
1-012 Septicèmia A40-A41 
1-013 Infeccions que es transmeten sobretot 

sexualment 
A50-A64 

1-014 Poliomielitis aguda A80 
1-015 Ràbia A82 
1-016 Febre groga A95 
1-017 Altres febres víriques transmeses per 

artròpodes i febres hemorràgiques 
víriques transmeses per artròpodes 

A90-A94, A96-A99 

1-018 Xarampió B05 
1-019 Hepatitis vírica B15-B19 
1-020 Malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 
B20-B24 

1-021 Paludisme [malària] B50-B54 
1-022 Leishmaniosi B55 
1-023 Tripanosomosi [tripanosomiasi] B56-B57 
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1-024 Esquistosomosi B65 
1-025 Resta de determinades malalties 

infeccioses i parasitàries 
A21-A32, A38, A42-A49, 
A65-A79, A81, A83-A89, 
B00-B04, B06-B09, B25-
B49, B58-B64, B66-B94, 
B99 

1-026 Neoplàsies C00-D48 
1-027 Neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral  

i faringe 
C00-C14 

1-028 Neoplàsia maligna d’esòfag C15 
1-029 Neoplàsia maligna d’estómac C16 
1-030 Neoplàsia maligna de còlon, recte i  

anus 
C18-C21 

1-031 Neoplàsia maligna de fetge i conductes 
biliars intrahepàtics 

C22 

1-032 Neoplàsia maligna de pàncrees C25 
1-033 Neoplàsia maligna de laringe C32 
1-034 Neoplàsia maligna de tràquea, bronqui  

i pulmó 
C33-C34 

1-035 Melanoma maligne de pell C43 
1-036 Neoplàsia maligna de mama C50 
1-037 Neoplàsia maligna de coll uterí C53 
1-038 Neoplàsia maligna d’altres parts de 

l'úter i i neoplàsia maligna de parts de 
l'úter no especificades 

C54-C55 

1-039 Neoplàsia maligna d’ovari C56 
1-040 Neoplàsia maligna de pròstata C61 
1-041 Neoplàsia maligna de bufeta urinària C67 
1-042 Neoplàsia maligna de meninges,  

encèfal i altres parts del sistema  
nerviós central 

C70-C72 

1-043 Limfoma no hodgkinià C82-C85 
1-044 Mieloma múltiple i neoplàsies de 

cèl·lules plasmàtiques malignes 
C90 

1-045 Leucèmies C91-C95 
1-046 Resta de neoplàsies malignes C17, C23-C24, C26-C31, 

C37-C41, C44-C49, C51-
C52, C57-C60, C62-C66, 
C68-C69, C73-C81, C88, 
C96-C97 

1-047 Resta de neoplàsies D00-D48 
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1-048 Malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics i determinats trastorns 
que afecten el mecanisme immunitari 

D50-D89 

1-049 Anèmies D50-D64 
1-050 Resta de malalties de la sang i els  

òrgans hematopoètics i determinats 
trastorns que afecten el mecanisme 
immunitari 

D65-D89 

1-051 Malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques 

E00-E88 

1-052 Diabetis mellitus E10-E14 
1-053 Malnutrició E40-E46 
1-054 Resta de malalties endocrines, 

nutricionals i metabòliques 
E00-E07, E15-E34, E50-
E88 

1-055 Trastorns mentals i trastorns del 
comportament 

F01-F99 

1-056 Trastorns mentals i trastorns del 
comportament per consum de 
substàncies psicoactives 

F10-F19 

1-057 Resta de trastorns mentals i trastorns  
del comportament 

F01-F09, F20-F99 

1-058 Malalties del sistema nerviós G00-G98 
1-059 Meningitis G00, G03 
1-060 Malaltia d’Alzheimer G30 
1-061 Resta de malalties del sistema nerviós G04-G25, G31-G98 
1-062 Malalties de l’ull i els annexos H00-H59 
1-063 Malalties de l’orella i l’apòfisi 

mastoide 
H60-H93 

1-064 Malalties de l’aparell circulatori I00-I99 
1-065 Febre reumàtica aguda i cardiopaties 

reumàtiques cròniques 
I00-I09 

1-066 Malalties hipertensives I10-I13 
1-067 Cardiopaties isquèmiques I20-I25 
1-068 Altres cardiopaties I26-I51 
1-069 Malalties cerebrovasculars I60-I69 
1-070 Aterosclerosi I70 
1-071 Resta de malalties de l'aparell  

circulatori 
I71-I99 

1-072 Malalties de l'aparell respiratori J00-J98 
1-073 Grip J09-J11 
1-074 Pneumònia J12-J18 
1-075 Altres infeccions agudes de les vies 

respiratòries baixes 
J20-J22 
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1-076 Malalties cròniques de les vies 
respiratòries baixes 

J40-J47 

1-077 Resta de malalties de l'aparell  
respiratori 

J00-J06, J30-J39, J60-J98 

1-078 Malalties de l'aparell digestiu K00-K92 
1-079 Úlcera gàstrica i úlcera duodenal K25-K27 
1-080 Malalties del fetge K70-K76 
1-081 Resta de malalties de l'aparell digestiu K00-K22, K28-K66, K80-

K92 
1-082 Malalties de la pell i el teixit  

subcutani 
L00-L98 

1-083 Malalties del sistema 
musculoesquelètic i del teixit 
connectiu 

M00-M99 

1-084 Malalties de l'aparell genitourinari N00-N99 
1-085 Glomerulopaties i nefropaties 

tubulointersticials 
N00-N15 

1-086 Resta de malalties de l'aparell 
genitourinari 

N17-N98 

1-087 Embaràs, part i puerperi O00-O99 
1-088 Embaràs amb resultat abortiu O00-O07 
1-089 Altres morts de gestant directes O10-O92 
1-090 Morts de gestant indirectes O98-O99 
1-091 Resta de trastorns de l'embaràs, el part 

i el puerperi 
O95-O97 

1-092 Determinades afeccions originades  
en el període perinatal 

P00-P96 

1-093 Malformacions congènites, 
deformitats congènites i anomalies 
cromosòmiques congènites 

Q00-Q99 

1-094 Símptomes, signes i resultats  
anòmals d'anàlisis no classificats a 
cap altre lloc 

R00-R99 

1-095 Causes externes de morbiditat i 
mortalitat  

V01-Y89 

1-096 Accidents de mitjans de transport V01-V99 
1-097 Caigudes W00-W19 
1-098 Ofegament per immersió i submersió 

accidentals 
W65-W74 

1-099 Exposició a fum, foc i flames X00-X09 
1-100 Intoxicació i exposició accidentals a 

substàncies nocives 
X40-X49 

1-101 Autolesió intencionada X60-X84 



   

  1163 

1-102 Agressió X85-Y09 
1-103 Tota la resta de causes externes W20-W64, W75-W99, 

X10-X39, X50-X59, Y10-
Y89 

1-901 Síndrome respiratòria aguda greu 
[SARS] 

U04 
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Llista tabular de mortalitat 2 

Mortalitat general  

Llista seleccionada  

2-001 Còlera A00 
2-002 Diarrea i gastroenteritis de presumpte 

origen infecciós 
A09 

2-003 Altres malalties infeccioses intestinals A01-A08 
2-004 Tuberculosi respiratòria A15-A19 
2-005 Altres tuberculosis A17-A19 
2-006 Pesta A20 
2-007 Tètanus A33-A35 
2-008 Diftèria A36 
2-009 Tos ferina [catarro] A37 
2-010 Infecció meningocòccica A39 
2-011 Septicèmia A40-A41 
2-012 Infeccions que es transmeten sobretot 

sexualment 
A50-A64 

2-013 Poliomielitis aguda A80 
2-014 Ràbia A82 
2-015 Febre groga A95 
2-016 Altres febres víriques transmeses per 

artròpodes i febres hemorràgiques 
víriques transmeses per artròpodes 

A90-A94, A96-A99 

2-017 Xarampió B05 
2-018 Hepatitis vírica B15-B19 
2-019 Malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 
B20-B24 

2-020 Paludisme [malària] B50-B54 
2-021 Leishmaniosi B55 
2-022 Tripanosomosi [tripanosomiasi] B56-B57 
2-023 Esquistosomosi B65 
2-024 Resta de determinades malalties 

infeccioses i parasitàries 
A21-A32, A38, A42-A49, 
A65-A79, A81, A83-A89, 
B00-B04, B06-B09, B25-
B49, B58-B64, B66-B94, 
B99 

2-025 Neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral  
i faringe 

C00-C14 

2-026 Neoplàsia maligna d’esòfag C15 
2-027 Neoplàsia maligna d’estómac C16 



   

  1165 

2-028 Neoplàsia maligna de còlon, recte i  
anus 

C18-C21 

2-029 Neoplàsia maligna de fetge i conductes 
biliars intrahepàtics 

C22 

2-030 Neoplàsia maligna de pàncrees C25 
2-031 Neoplàsia maligna de laringe C32 
2-032 Neoplàsia maligna de tràquea, bronqui  

i pulmó 
C33-C34 

2-033 Melanoma maligne de pell C43 
2-034 Neoplàsia maligna de mama C50 
2-035 Neoplàsia maligna de coll uterí C53 
2-036 Neoplàsia maligna d’altres parts de 

l'úter i neoplàsia maligna de parts de 
l'úter no especificades 

C54-C55 

2-037 Neoplàsia maligna d’ovari C56 
2-038 Neoplàsia maligna de pròstata C61 
2-039 Neoplàsia maligna de bufeta urinària C67 
2-040 Neoplàsia maligna de meninges,  

encèfal i altres parts del sistema  
nerviós central 

C70-C72 

2-041 Limfoma no hodgkinià C82-C85 
2-042 Mieloma múltiple i neoplàsies de 

cèl·lules plasmàtiques malignes 
C90 

2-043 Leucèmies C91-C95 
2-044 Resta de neoplàsies malignes C17, C23-C24, C26-C31, 

C37-C41, C44-C49, C51-
C52, C57-C60, C62-C66, 
C68-C69, C73-C81, C88, 
C96-C97 

2-045 Anèmies D50-D64 
2-046 Diabetis mellitus E10-E14 
2-047 Malnutrició E40-E46 
2-048 Trastorns mentals i trastorns del 

comportament per consum de 
substàncies psicoactives 

F10-F19 

2-049 Meningitis G00, G03 
2-050 Malaltia d’Alzheimer G30 
2-051 Febre reumàtica aguda i cardiopaties 

reumàtiques cròniques 
I00-I09 

2-052 Malalties hipertensives I10-I13 
2-053 Cardiopaties isquèmiques I20-I25 
2-054 Altres cardiopaties I26-I51 
2-055 Malalties cerebrovasculars I60-I69 
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2-056 Aterosclerosi I70 
2-057 Resta de malalties de l'aparell  

circulatori 
I71-I99 

2-058 Grip J09-J11 
2-059 Pneumònia J12-J18 
2-060 Altres infeccions agudes de les vies 

respiratòries baixes 
J20-J22 

2-061 Malalties cròniques de les vies 
respiratòries baixes 

J40-J47 

2-062 Resta de malalties de l'aparell  
respiratori 

J00-J06, J30-J39, J60-J98 

2-063 Úlcera gàstrica i úlcera duodenal K25-K27 
2-064 Malalties del fetge K70-K76 
2-065 Glomerulopaties i nefropaties 

tubulointersticials 
N00-N15 

2-066 Embaràs amb resultat abortiu O00-O07 
2-067 Altres morts de gestant directes O10-O92 
2-068 Morts de gestant indirectes O98-O99 
2-069 Determinades afeccions originades  

en el període perinatal 
P00-P96 

2-070 Malformacions congènites, deformitats 
congènites i anomalies cromosòmiques 
congènites 

Q00-Q99 

2-071 Símptomes, signes i resultats anòmals 
d'anàlisis no classificats a cap altre lloc 

R00-R99 

2-072 Tota la resta de malalties D00-D48, D65-D89, E00-
E07, E15-E34, E50-E88, 
F01-F09, F20-F99, G04-
G25, G31-G98, H00-H93, 
K00-K22, K28-K66, K80-
K92, L00-L98, M00-M99, 
N17-N98, O95-O97 

2-073 Accidents de mitjans de transport V01-V99 
2-074 Caigudes W00-W19 
2-075 Ofegament per immersió i submersió 

accidentals 
W65-W74 

2-076 Exposició a fum, foc i flames X00-X09 
2-077 Intoxicació i exposició accidentals a 

substàncies nocives 
X40-X49 

2-078 Autolesió intencionada X60-X84 
2-079 Agressió X85-Y09 
2-080 Tota la resta de causes externes W20-W64, W75-W99, 

X10-X39, X50-X59 
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2-901 Síndrome respiratòria aguda greu 
[SARS] 

U04 
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Llista tabular de mortalitat 3 

Mortalitat en nadons i infants  
Llista condensada  

3-001 Determinades malalties infeccioses i 
parasitàries 

A00-B99 

3-002 Diarrea i gastroenteritis de presumpte 
origen infecciós 

A09 

3-003 Altres malalties infeccioses intestinals A00-A08 
3-004 Tuberculosi A15-A19 
3-005 Tètanus A33, A35 
3-006 Diftèria A36 
3-007 Tos ferina [catarro] A37 
3-008 Infecció meningocòccica A39 
3-009 Septicèmia A40-A41 
3-010 Poliomielitis aguda A80 
3-011 Xarampió B05 
3-012 Malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 
B20-B24 

3-013 Altres malalties víriques A81-B04, B06-B19, B25-
B34 

3-014 Paludisme [malària] B50-B54 
3-015 Resta de determinades malalties 

infeccioses i parasitàries 
A20-A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-B94, B99 

3-016 Neoplàsies C00-D48 
3-017 Leucèmia C91-C95 
3-018 Resta de neoplàsies malignes C00-C90, C96-C97 
3-019 Resta de neoplàsies D00-D48 
3-020 Malalties de la sang i els òrgans 

hematopoètics i determinats trastorns 
que afecten el mecanisme immunitari 

D50-D89 

3-021 Anèmies D50-D64 
3-022 Resta de malalties de la sang i els  

òrgans hematopoètics i determinats 
trastorns que afecten el mecanisme 
immunitari 

D65-D89 

3-023 Malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques 

E00-E88 

3-024 Malnutrició i altres carències 
nutricionals 

E40-E64 

3-025 Resta de malalties endocrines, 
nutricionals i metabòliques 

E00-E34, E65-E88 
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3-026 Malalties del sistema nerviós G00-G98 
3-027 Meningitis G00, G03 
3-028 Resta de malalties del sistema nerviós G04-G98 
3-029 Malalties de l’orella i l’apòfisi 

mastoide 
H60-H93 

3-030 Malalties de l’aparell circulatori I00-I99 
3-031 Malalties de l'aparell respiratori J00-J98 
3-032 Pneumònia J12-J18 
3-033 Altres infeccions respiratòries agudes J00-J11, J20-J22 
3-034 Resta de malalties de l'aparell  

respiratori 
J30-J98 

3-035 Malalties de l'aparell digestiu K00-K92 
3-036 Malalties de l'aparell genitourinari N00-N98 
3-037 Determinades afeccions originades  

en el període perinatal 
P00-P96 

3-038 Fetus i nadó afectat per factors materns  
i per complicacions durant l'embaràs, el 
treball de part i el part 

P00-P04 

3-039 Trastorns relacionats amb el temps de 
gestació i el creixement del fetus 

P05-P08 

3-040 Traumatisme del naixement P10-P15 
3-041 Hipòxia intrauterina i asfíxia durant el 

part 
P20-P21 

3-042 Destret respiratori del nadó P22 
3-043 Pneumònia congènita P23 
3-044 Altres afeccions respiratòries del nadó P24-P28 
3-045 Sèpsia bacteriana del nadó P36 
3-046 Omfalitis del nadó amb hemorràgia  

lleu o sense 
P38 

3-047 Trastorns hemorràgics i hematològics 
del fetus i el nadó 

P50-P61 

3-048 Resta d'afeccions perinatals P29, P35, P37, P39, P70-
P96 

3-049 Malformacions congènites, 
deformitats congènites i anomalies 
cromosòmiques congènites 

Q00-Q99 

3-050 Hidrocefàlia congènita i espina bífida Q03, Q05 
3-051 Altres malformacions congènites del 

sistema nerviós 
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 

3-052 Malformacions congènites del cor Q20-Q24 
3-053 Altres malformacions congènites de 

l’aparell circulatori 
Q25-Q28 
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3-054 Síndrome de Down i altres anomalies 
cromosòmiques 

Q90-Q99 

3-055 Altres malformacions congènites Q10-Q18, Q30-Q89 
3-056 Símptomes, signes i resultats  

anòmals d'anàlisis no classificats a 
cap altre lloc 

R00-R99 

3-057 Síndrome de la mort sobtada de l’infant R95 
3-058 Altres símptomes, signes i resultats 

anòmals d'anàlisis no classificats a cap 
altre lloc 

R00-R94, R96-R99 

3-059 Tota la resta de malalties F01-F99, H00-H59, L00-
L98, M00-M99 

3-060 Causes externes de morbiditat i 
mortalitat  

V01-Y89 

3-061 Accidents de mitjans de transport V01-V99 
3-062 Ofegament per immersió i submersió 

accidentals 
W65-W74 

3-063 Altres dificultats per respirar  
accidentals 

W75-W84 

3-064 Exposició a fum, foc i flames X00-X09 
3-065 Intoxicació i exposició accidentals a 

substàncies nocives 
X40-X49 

3-066 Agressió X85-Y09 
3-067 Tota la resta de causes externes W00-W64, W85-W99, 

X10-X39, X50-X84, Y10-
Y89 

3-901 Síndrome respiratòria aguda greu 
[SARS] 

U04 
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Llista tabular de mortalitat 4 

Mortalitat en nadons i infants  

Llista seleccionada  

4-001 Diarrea i gastroenteritis de presumpte 
origen infecciós 

A09 

4-002 Altres malalties infeccioses intestinals A00-A08 
4-003 Tuberculosi A15-A19 
4-004 Tètanus A33, A35 
4-005 Diftèria A36 
4-006 Tos ferina [catarro] A37 
4-007 Infecció meningocòccica A39 
4-008 Septicèmia A40-A41 
4-009 Poliomielitis aguda A80 
4-010 Xarampió B05 
4-011 Malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 
B20-B24 

4-012 Altres malalties víriques A81-B04, B06-B19, B25-
B34 

4-013 Paludisme [malària] B50-B54 
4-014 Resta de determinades malalties 

infeccioses i parasitàries 
A20-A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-B94, B99 

4-015 Leucèmia C91-C95 
4-016 Resta de neoplàsies malignes C00-C90, C96-C97 
4-017 Anèmies D50-D64 
4-018 Resta de malalties de la sang i els  

òrgans hematopoètics i determinats 
trastorns que afecten el mecanisme 
immunitari 

D65-D89 

4-019 Malnutrició i altres carències 
nutricionals 

E40-E64 

4-020 Meningitis G00, G03 
4-021 Resta de malalties del sistema nerviós G04-G98 
4-022 Pneumònia J12-J18 
4-023 Altres infeccions respiratòries agudes J00-J11, J20-J22 
4-024 Malalties de l'aparell digestiu K00-K92 
4-025 Fetus o nadó afectat per factors  

materns i per complicacions durant 
l'embaràs, el treball de part i el part 

P00-P04 

4-026 Trastorns relacionats amb el temps de 
gestació i el creixement del fetus 

P05-P08 
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4-027 Traumatisme del naixement P10-P15 
4-028 Hipòxia intrauterina i asfíxia durant el 

part 
P20-P21 

4-029 Destret respiratori del nadó P22 
4-030 Pneumònia congènita P23 
4-031 Altres afeccions respiratòries del nadó P24-P28 
4-032 Sèpsia bacteriana del nadó P36 
4-033 Omfalitis del nadó amb hemorràgia  

lleu o sense 
P38 

4-034 Trastorns hemorràgics i hematològics 
del fetus i el nadó 

P50-P61 

4-035 Resta d'afeccions perinatals P29, P35, P37, P39, P70-
P96 

4-036 Hidrocefàlia congènita i espina bífida Q03, Q05 
4-037 Altres malformacions congènites del 

sistema nerviós 
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 

4-038 Malformacions congènites del cor Q20-Q24 
4-039 Altres malformacions congènites de 

l’aparell circulatori 
Q25-Q28 

4-040 Síndrome de Down i altres anomalies 
cromosòmiques 

Q90-Q99 

4-041 Altres malformacions congènites Q10-Q18, Q30-Q89 
4-042 Síndrome de la mort sobtada de  

l’infant 
R95 

4-043 Altres símptomes, signes i resultats 
anòmals d'anàlisis no classificats a cap 
altre lloc 

R00-R94, R96-R99 

4-044 Tota la resta de malalties D00-D48, E00-E34, E65-
E88, F01-F99, H00-H95, 
I00-I99, J30-J98, L00-L98, 
M00-M99, N00-N98 

4-045 Accidents de mitjans de transport V01-V99 
4-046 Ofegament per immersió i submersió 

accidentals 
W65-W74 

4-047 Altres dificultats per respirar  
accidentals 

W75-W84 

4-048 Exposició a fum, foc i flames X00-X09 
4-049 Intoxicació i exposició accidentals a 

substàncies nocives 
X40-X49 

4-050 Agressió X85-Y09 
4-051 Tota la resta de causes externes W00-W64, W85-W99, 

X10-X39, X50-X84, Y10-
Y89 
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4-901 Síndrome respiratòria aguda greu 
[SARS] 

U04 
 



 

1174   

Llista tabular de morbiditat 
001 Còlera A00 
002 Febres tifoide i paratifoide A01 
003 Shigel·losi A03 
004 Amebosi [amebiasi] A06 
005 Diarrea i gastroenteritis de presumpte 

origen infecciós 
A09 

006 Altres malalties infeccioses intestinals A02, A04-A05, A07-A08 
007 Tuberculosi respiratòria A15-A19 
008 Altres tuberculosis A17-A19 
009 Pesta A20 
010 Brucel·losi A23 
011 Lepra A30 
012 Tètanus neonatal A33 
013 Altres tètanus A34-A35 
014 Diftèria A36 
015 Tos ferina [catarro] A37 
016 Infecció meningocòccica A39 
017 Septicèmia A40-A41 
018 Altres malalties bacterianes A21-A22, A24-A28, A31-

A32, A38, A42-A49 
019 Sífilis congènita A50 
020 Sífilis precoç A51 
021 Altres sífilis A52-A53 
022 Infecció gonocòccica A54 
023 Malalties de transmissió sexual per 

clamídies 
A55-A56 

024 Altres infeccions que es transmeten 
sobretot sexualment 

A57-A64 

025 Febres recurrents A68 
026 Tracoma A71 
027 Tifus A75 
028 Poliomielitis aguda A80 
029 Ràbia A82 
030 Encefalitis vírica A83-A86 
031 Febre groga A95 
032 Altres febres víriques transmeses per 

artròpodes i febres hemorràgiques 
víriques transmeses per artròpodes 

A90-A94, A96-A99 

033 Infeccions per herpesvirus B00 
034 Varicel·la i herpes zòster B01-B02 
035 Xarampió B05 
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036 Rubèola B06 
037 Hepatitis B aguda B16 
038 Altres hepatitis víriques B15, B17-B19 
039 Malaltia pel virus de la 

immunodeficiència humana [VIH] 
B20-B24 

040 Parotiditis B26 
041 Altres malalties víriques A81, A87-A89, B03-B04, 

B07-B09, B25, B27-B34 
042 Micosis B35-B49 
043 Paludisme [malària] B50-B54 
044 Leishmaniosi B55 
045 Tripanosomosi [tripanosomiasi] B56-B57 
046 Esquistosomosi B65 
047 Altres infestacions per trematodes B66 
048 Equinococcosi B67 
049 Dracunculosi B72 
050 Oncocercosi B73 
051 Filariosi B74 
052 Malalties provocades per ancilòstoms B76 
053 Altres helmintosis B68-B71, B75, B77-B83 
054 Seqüeles de tuberculosi B90 
055 Seqüeles de poliomielitis B91 
056 Seqüeles de lepra B92 
057 Altres malalties infeccioses i  

parasitàries 
A65-A67, A69-A70, A74, 
A77-A79, B58-B64, B85-
B89, B94, B99 

058 Neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral  
i faringe 

C00-C14 

059 Neoplàsia maligna d’esòfag C15 
060 Neoplàsia maligna d’estómac C16 
061 Neoplàsia maligna de còlon C18 
062 Neoplàsia maligna d'unió  

rectosigmoide, recte, anus i conducte 
anal 

C19-C21 

063 Neoplàsia maligna de fetge i conductes 
biliars intrahepàtics 

C22 

064 Neoplàsia maligna de pàncrees C25 
065 Altres neoplàsies malignes d’òrgans 

digestius 
C17, C23-C24, C26 

066 Neoplàsies malignes de laringe C32 
067 Neoplàsia maligna de tràquea, bronqui  

i pulmó 
C33-C34 
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068 Altres neoplàsies malignes d’òrgans 
respiratoris i intratoràcics 

C30-C31, C37-C39 

069 Neoplàsia maligna d’os i cartílag 
articular 

C40-C41 

070 Melanoma maligne de pell C43 
071 Altres neoplàsies malignes de pell C44 
072 Neoplàsies malignes de teixits tous i 

mesotelials 
C45-C49 

073 Neoplàsia maligna de mama C50 
074 Neoplàsia maligna de coll uterí C53 
075 Neoplàsia maligna d’altres parts de 

l'úter i neoplàsia maligna de parts de 
l'úter no especificades 

C54-C55 

076 Altres neoplàsies malignes d’òrgans 
genitals femenins 

C51-C52, C56-C58 

077 Neoplàsia maligna de pròstata C61 
078 Altres neoplàsies malignes d’òrgans 

genitals masculins 
C60, C62-C63 

079 Neoplàsia maligna de bufeta urinària C67 
080 Altres neoplàsies malignes del tracte 

urinari 
C64-C66, C68 

081 Neoplàsia maligna d’ull i annexos 
oculars 

C69 

082 Neoplàsia maligna d’encèfal C71 
083 Neoplàsia maligna d'altres parts del 

sistema nerviós central 
C70, C72 

084 Neoplàsia maligna d'altres 
localitzacions, localitzacions mal 
definides, localitzacions secundàries i 
localitzacions múltiples 

C73-C80, C97 

085 Malaltia de Hodgkin C81 
086 Limfoma no hodgkinià C82-C85 
087 Leucèmia C91-C95 
088 Altres neoplàsies malignes de teixit 

limfàtic i hematopoètic i teixits 
relacionats 

C88-C90, C96 

089 Carcinoma in situ de coll uterí D06 
090 Neoplàsia benigna de pell D22-D23 
091 Neoplàsia benigna de mama D24 
092 Liomioma uterí D25 
093 Neoplàsia benigna d’ovari D27 
094 Neoplàsia benigna d’òrgans urinaris D30 
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095 Neoplàsia benigna d’encèfal i altres 
parts del sistema nerviós central 

D33 

096 Altres neoplàsies benignes i in situ, i 
neoplàsies de comportament incert i 
desconegut 

D00-D05, D07-D21, D26, 
D28-D29, D31-D32, D34-
D48 

097 Anèmia ferropènica D50 
098 Altres anèmies D51-D64 
099 Afeccions hemorràgiques i altres 

malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics 

D70-D77 

100 Determinats trastorns que afecten el 
mecanisme immunitari 

D80-D89 

101 Trastorns tiroïdals relacionats amb el 
dèficit de iode 

E00-E02 

102 Tirotoxicosi E05 
103 Altres trastorns de la tiroide E03-E04, E06-E07 
104 Diabetis mellitus E10-E14 
105 Malnutrició E40-E46 
106 Carència de vitamina A E50 
107 Altres carències vitamíniques E51-E56 
108 Seqüeles de malnutrició i altres 

carències nutricionals 
E64 

109 Obesitat E66 
110 Depleció de volum E86 
111 Altres trastorns endocrins, nutricionals  

i metabòlics 
E15-E35, E58-E63, E65, 
E67-E85, E87-E90 

112 Demència F00-F03 
113 Trastorns mentals i trastorns del 

comportament per consum d'alcohol 
F10 

114 Trastorns mentals i trastorns del 
comportament per consum d'altres 
substàncies psicoactives 

F11-F19 

115 Esquizofrènia, trastorn esquizotípic i 
trastorns delirants 

F20-F29 

116 Trastorns [afectius] de l'estat d'ànim F30-F39 
117 Trastorns neuròtics, somatomorfs i 

relacionats amb l'estrès 
F40-F48 

118 Retard mental F70-F79 
119 Altres trastorns mentals i trastorns del 

comportament 
F04-F09, F50-F69, F80-F99 

120 Malalties inflamatòries del sistema 
nerviós central 

G00-G09 

121 Malaltia de Parkinson G20 
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122 Malaltia d’Alzheimer G30 
123 Esclerosi múltiple G35 
124 Epilèpsia G40-G41 
125 Migranya i altres síndromes amb 

cefalàlgia 
G43-G44 

126 Atacs isquèmics cerebrals transitoris i 
síndromes relacionades 

G45 

127 Trastorns dels nervis, les arrels i els 
plexes nerviosos 

G50-G59 

128 Paràlisi cerebral i altres síndromes 
paralítiques 

G80-G83 

129 Altres malalties del sistema nerviós G10-G13, G21-G26, G31-
G32, G36-G37, G46-G47, 
G60-G73, G90-G99 

130 Inflamació de la parpella H00-H01 
131 Conjuntivitis i altres trastorns de la 

conjuntiva 
H10-H13 

132 Queratitis i altres trastorns de 
l'escleròtica i la còrnia 

H15-H19 

133 Cataracta i altres trastorns del cristal·lí H25-H28 
134 Despreniments i ruptures de la retina H33 
135 Glaucoma H40-H42 
136 Estrabisme H49-H50 
137 Trastorns de la refracció i l’acomodació H52 
138 Ceguesa i visió disminuïda H54 
139 Altres malalties de l’ull i els annexos H02-H06, H20-H22, H30-

H32, H34-H36, H43-H48, 
H51, H53, H55-H59 

140 Otitis mitjana i altres trastorns de 
l’orella mitjana i l’apòfisi mastoide 

H65-H75 

141 Hipoacúsia H90-H91 
142 Altres malalties de l’orella i l’apòfisi 

mastoide 
H60-H62, H80-H83, H92-
H95 

143 Febre reumàtica aguda I00-I02 
144 Cardiopatia reumàtica crònica I05-I09 
145 Hipertensió (primària) essencial I10 
146 Altres malalties hipertensives I11-I15 
147 Infart agut de miocardi I21-I22 
148 Altres cardiopaties isquèmiques I20, I23-I25 
149 Embòlia pulmonar I26 
150 Trastorns de conducció i arítmies 

cardíaques 
I44-I49 

151 Insuficiència cardíaca I50 
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152 Altres cardiopaties I27-I43, I51-I52 
153 Hemorràgia intracranial I60-I62 
154 Infart cerebral I63 
155 Accident vascular cerebral no 

especificat com a hemorràgia o infart 
I64 

156 Altres malalties cerebrovasculars I65-I69 
157 Aterosclerosi I70 
158 Altres angiopaties perifèriques I73 
159 Embòlia i trombosi arterials I74 
160 Altres malalties d’artèries, arterioles i 

capil·lars 
I71-I72, I77-I79 

161 Flebitis, tromboflebitis, embòlies 
venoses i trombosis venoses 

I80-I82 

162 Venes varicoses d’extremitats inferiors I83 
163 Hemorroides I84 
164 Altres malalties de l'aparell circulatori I85-I99 
165 Faringitis i amigdalitis agudes J02-J03 
166 Laringitis i traqueïtis agudes J04 
167 Altres infeccions agudes de les vies 

respiratòries altes 
J00-J01, J05-J06 

168 Grip J09-J11 
169 Pneumònia J12-J18 
170 Bronquitis i bronquiolitis agudes J20-J21 
171 Sinusitis crònica J32 
172 Altres malalties del nas i els sins nasals J30-J31, J33-J34 
173 Malalties cròniques de les amígdales i 

les adenoides 
J35 

174 Altres malalties de les vies respiratòries 
altes 

J36-J39 

175 Bronquitis, emfisema i altres malalties 
pulmonars obstructives cròniques 

J40-J44 

176 Asma J45-J46 
177 Bronquièctasi J47 
178 Pneumoconiosi J60-J65 
179 Altres malalties de l'aparell respiratori J22, J66-J99 
180 Càries dental K02 
181 Altres trastorns de les dents i les 

estructures de suport 
K00-K01, K03-K08 

182 Altres malalties de la cavitat oral, les 
glàndules salivals i els maxil·lars 

K09-K14 

183 Úlcera gàstrica i úlcera duodenal K25-K27 
184 Gastritis i duodenitis K29 
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185 Altres malalties de l'esòfag, l'estómac i 
el duodè 

K20-K23, K28, K30-K31 

186 Malalties de l’apèndix K35-K38 
187 Hèrnia inguinal K40 
188 Altres hèrnies K41-K46 
189 Malaltia de Crohn i colitis ulcerosa K50-K51 
190 Ili paralític i obstrucció intestinal sense 

hèrnia 
K56 

191 Malaltia diverticular de l'intestí K57 
192 Altres malalties dels intestins i el 

peritoneu 
K52-K55, K58-K67 

193 Hepatopatia alcohòlica K70 
194 Altres malalties del fetge K71-K77 
195 Colelitiasi i colecistitis K80-K81 
196 Pancreatitis aguda i altres malalties del 

pàncrees 
K85-K86 

197 Altres malalties de l'aparell digestiu K82-K83, K87-K93 
198 Infeccions de la pell i el teixit  

subcutani 
L00-L08 

199 Altres malalties de la pell i el teixit 
subcutani 

L10-L99 

200 Artritis reumatoide i altres 
poliartropaties inflamatòries 

M05-M14 

201 Artrosi M15-M19 
202 Deformitats adquirides de les 

extremitats 
M20-M21 

203 Altres trastorns articulars M00-M03, M22-M25 
204 Trastorns del teixit connectiu sistèmic M30-M36 
205 Trastorns de disc cervical i altres 

trastorns de disc intervertebral 
M50-M51 

206 Altres dorsopaties M40-M49, M53-M54 
207 Trastorns dels teixits tous M60-M79 
208 Trastorns de la densitat i l'estructura 

òssies 
M80-M85 

209 Osteomielitis M86 
210 Altres malalties del sistema 

musculoesquelètic i el teixit connectiu 
M87-M99 

211 Síndrome nefrítica aguda i síndrome 
nefrítica ràpidament progressiva 

N00-N01 

212 Altres glomerulopaties N02-N08 
213 Nefropaties tubulointersticials N10-N16 
214 Fallida renal N17-N19 
215 Urolitiasi N20-N23 
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216 Cistitis N30 
217 Altres malalties de l'aparell urinari N25-N29, N31-N39 
218 Hiperplàsia prostàtica N40 
219 Altres trastorns de la pròstata N41-N42 
220 Hidrocele i espermatocele N43 
221 Prepuci redundant, fimosi i parafimosi N47 
222 Altres malalties dels òrgans genitals 

masculins 
N44-N46, N48-N51 

223 Trastorns mamaris N60-N64 
224 Salpingitis i ooforitis N70 
225 Malaltia inflamatòria del coll uterí N72 
226 Altres malalties inflamatòries dels 

òrgans pelvians femenins 
N71, N73-N77 

227 Endometriosi N80 
228 Prolapse genital femení N81 
229 Trastorns no inflamatoris de l’ovari, la 

trompa de Fal·lopi i el lligament ample 
N83 

230 Trastorns de la menstruació N91-N92 
231 Trastorns menopàusics i altres trastorns 

perimenopàusics 
N95 

232 Infertilitat femenina N97 
233 Altres trastorns del tracte genitourinari N82, N84-N90, N93-N94, 

N96, N98-N99 
234 Avortament espontani O03 
235 Avortament provocat mèdic O04 
236 Altres embarassos amb resultat abortiu O00-O02, O05-O08 
237 Edema, proteïnúria i trastorns 

hipertensius en l’embaràs, el part i el 
puerperi 

O10−O16 

238 Placenta prèvia, despreniment prematur 
de la placenta i hemorràgia prepart 

O44-O46 

239 Altres tipus d'assistència materna 
relacionada amb el fetus i la cavitat 
àmnica i possibles problemes en el part 

O30-O43, O47-O48 

240 Obstrucció del part O64-O66 
241 Hemorràgia postpart O72 
242 Altres complicacions de l'embaràs i el 

part 
O20-O29, O60-O63, O67-
O71, O73-O75, O81-O84 

243 Part espontani d'un únic nadó O80 
244 Complicacions relacionades sobretot 

amb el puerperi i altres afeccions 
obstètriques no classificades a cap altre 
lloc 

O85-O99 
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245 Fetus i nadó afectat per factors materns  
i per complicacions durant l'embaràs, el 
treball de part i el part 

P00-P04 

246 Creixement fetal lent, malnutrició fetal  
i trastorns relacionats amb la gestació 
curta i el pes baix en néixer 

P05-P07 

247 Traumatisme del naixement P10-P15 
248 Hipòxia intrauterina i asfíxia durant el 

part 
P20-P21 

249 Altres trastorns respiratoris originats 
durant el període perinatal 

P22-P28 

250 Malalties infeccioses i parasitàries 
congènites 

P35-P37 

251 Altres infeccions específiques del 
període perinatal 

P38-P39 

252 Malaltia hemolítica del fetus i el nadó P55 
253 Altres afeccions originades en el  

període perinatal 
P08, P29, P50-P54, P56-
P96 

254 Espina bífida Q05 
255 Altres malformacions congènites del 

sistema nerviós 
Q00-Q04, Q06-Q07 

256 Malformacions congènites de l’aparell 
circulatori 

Q20-Q28 

257 Llavi fes i paladar fes Q35-Q37 
258 Absència, atrèsia i estenosi de l’intestí 

prim 
Q41 

259 Altres malformacions congènites de 
l’aparell digestiu 

Q38-Q40, Q42-Q45 

260 Testicle no descendit Q53 
261 Altres malformacions de l'aparell 

genitourinari 
Q50-Q52, Q54-Q64 

262 Deformitats congènites del maluc Q65 
263 Deformitats congènites dels peus Q66 
264 Altres malformacions i deformitats 

congènites del sistema 
musculoesquelètic 

Q67-Q79 

265 Altres malformacions congènites Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-
Q89 

266 Anomalies cromosòmiques no 
classificades a cap altre lloc 

Q90-Q99 

267 Dolor abdominal i pelvià R10 
268 Febre d’origen desconegut R50 
269 Senilitat R54 
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270 Altres símptomes, signes i resultats 
anòmals d'anàlisis no classificats a cap 
altre lloc 

R00-R09, R11-R49, R51-
R53, R55-R99 

271 Fractura d'ossos del crani i la cara S02 
272 Fractura de coll, tòrax o pelvis S12, S22, S32, T08 
273 Fractura de fèmur S72 
274 Fractures d'altres ossos de les 

extremitats 
S42, S52, S62, S82, S92, 
T10, T12 

275 Fractures que afecten regions corporals 
múltiples 

T02 

276 Luxacions, esquinços i distensions de 
regions corporals especificades i 
luxacions, esquinços i distensions de 
regions corporals múltiples 

S03, S13, S23, S33, S43, 
S53, S63, S73, S83, S93, 
T03 

277 Lesió d'ull i òrbita S05 
278 Lesió intracranial S06 
279 Lesió d'altres òrgans interns S26-S27, S36-S37 
280 Lesions per esclafament i amputacions 

traumàtiques de regions corporals 
especificades, i lesions per esclafament  
i amputacions traumàtiques de regions 
corporals múltiples 

S07-S08, S17-S18, S28, 
S38, S47-S48, S57-S58, 
S67-S68, S77-S78, S87-
S88, S97-S98, T04-T05 

281 Altres lesions de regions corporals 
especificades, altres lesions de regions 
corporals no especificades, i altres 
lesions de regions corporals múltiples 

S00-S01, S04, S09-S11, 
S14-S16, S19-S21, S24-
S25, S29-S31, S34-S35, 
S39-S41, S44-S46, S49-
S51, S54-S56, S59-S61, 
S64-S66, S69-S71, S74-
S76, S79-S81, S84-S86, 
S89-S91, S94-S96, S99, 
T00-T01, T06-T07, T09, 
T11, T13-T14 

282 Efectes de cos estrany que penetra per 
un orifici natural 

T15-T19 

283 Cremades i corrosions T20-T32 
284 Intoxicació per fàrmacs i productes 

biològics 
T36-T50 

285 Efectes tòxics de substàncies 
principalment no medicinals en relació 
amb la seva procedència 

T51-T65 

286 Síndromes de maltractament T74 
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287 Altres efectes de causes externes i 
efectes de causes externes no 
especificats 

T33-T35, T66-T73, T75-
T78 

288 Determinades complicacions 
immediates de traumatismes i 
complicacions d’assistència mèdica i 
quirúrgica no classificades a cap altre 
lloc 

T79-T88 

289 Seqüeles de lesions, intoxicacions i 
d'altres conseqüències de causes 
externes 

T90-T98 

290 Persones que entren en contacte amb  
els serveis sanitaris per a ser sotmeses  
a revisions i exploracions 

Z00-Z13 

291 Estat asimptomàtic d’infecció pel virus 
de la immunodeficiència humana [VIH] 

Z21 

292 Altres persones amb riscos sanitaris 
potencials relacionats amb malalties 
contagioses 

Z20, Z22-Z29 

293 Tractament contraceptiu Z30 
294 Cribratge prenatal i altres tipus de 

supervisions de l'embaràs 
Z34-Z36 

295 Nadons nascuts vius segons el lloc de 
naixement 

Z38 

296 Assistència i exploració postpart Z39 
297 Persones que entren en contacte amb  

els serveis sanitaris per a ser sotmeses a 
procediments específics i assistència 
mèdica posterior 

Z40-Z54 

298 Persones que entren en contacte amb  
els serveis sanitaris per altres motius 

Z31-Z33, Z37, Z55-Z99 

901 Síndrome respiratòria aguda greu 
[SARS] 

U04 
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Definicions 

Nota: Aquestes definicions han estat adoptades per l’Assemblea 
Mundial de la Salut (resolucions WHA20.19 i WHA43.24) a 
l’article 23 de la Constitució de l’Organització Mundial de la 
Salut. 

1. Causes de mort 

Les causes de mort que s’han de registrar en el certificat mèdic de causa de 
mort són totes les malalties, afeccions morboses o lesions que han provocat la 
mort o hi han contribuït i les circumstàncies de l’accident o acte violent que 
ha provocat aquestes lesions. 

2. Causa bàsica de mort 

La causa bàsica de mort és a) la malaltia o la lesió que ha iniciat la cadena 
d’esdeveniments que han conduït directament a la mort, o b) les 
circumstàncies de l’accident o l’acte violent que ha produït la lesió mortal. 

3. Definicions relacionades amb la mortalitat fetal, perinatal, 
neonatal i infantil 

3.1. Naixement d’un nadó viu 
Expulsió o extracció completa del claustre matern, amb independència de la 
durada de l’embaràs, d’un producte de la concepció, el qual, després 
d’aquesta separació, s’hagi tallat el cordó umbilical o no i amb la placenta 
despresa o no, respira o mostra qualsevol altre signe de vida, com ara batecs 
del cor, pulsació del cordó umbilical o moviment definit dels músculs de 
contracció voluntària. Tot producte d’un naixement d’aquest tipus es 
considera un nascut viu. 

3.2. Mort fetal [fetus nascut mort] 
Mort prèvia a l’expulsió o extracció completa del claustre matern, amb 
independència de la durada de l’embaràs, d’un producte de la concepció, el 
qual, després d’aquesta separació, no respira ni mostra cap altre signe de 
vida, com ara batecs del cor, pulsació del cordó umbilical o moviment definit 
dels músculs de contracció voluntària. 

3.3. Pes en néixer 
Primer pes del fetus o recent nascut obtingut després del naixement. 



 

1188   

3.4. Pes baix en néixer 
Menys de 2.500 g (fins a 2.499 g, inclosos). 

3.5. Pes molt baix en néixer 
Menys de 1.500 g (fins a 1.499 g, inclosos). 

3.6. Pes extremament baix en néixer 
Menys de 1.000 g (fins a 999 g, inclosos). 

3.7. Edat gestacional 
Durada de la gestació que es calcula a partir del primer dia de l’últim període 
menstrual normal. L’edat gestacional s’expressa en dies complets o setmanes 
completes (p. ex., els esdeveniments que tenen lloc entre 280 i 286 dies 
complets després de l’inici de l’últim període menstrual normal es considera 
que s’han produït a les 40 setmanes de gestació). 

3.8. Preterme 
De menys de 37 setmanes completes de gestació (menys de 259 dies). 

3.9. A terme 
Entre les 37 i les 42 setmanes completes de gestació (entre 259 i 293 dies). 

3.10. Postterme 
De 42 setmanes completes o més de gestació (294 dies o més). 

3.11. Període perinatal 
Període que comença a les 22 setmanes completes de gestació (154 dies), 
moment en què el pes en néixer normalment és de 500 g, i acaba set dies 
complets després del naixement. 

3.12. Període neonatal 
Període que comença el dia del naixement i acaba 28 dies complets després. 
Les morts neonatals (morts de nadons nascuts vius que es produeixen durant 
els primers 28 dies complets de vida) poden subdividir-se en morts neonatals 
precoces, que es produeixen durant els primers set dies de vida, i morts 
neonatals tardanes, que es produeixen després del setè dia però abans dels 28 
dies complets de vida. 

Notes sobre les definicions 

i. En el cas de nadons nascuts vius, el pes en néixer s’ha de determinar 
preferentment durant la primera hora de vida abans que es produeixi una 
pèrdua de pes postnatal significativa. Tot i que les tabulacions 
estadístiques estableixen grups de pes en néixer en intervals de 500 g, els 
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pesos no s’han de registrar en aquests grups. Cal registrar el pes real amb 
el grau de precisió amb què es mesura. 

ii. Les definicions de pes «baix», «molt baix» i «extremament baix» en 
néixer no estableixen categories mútuament exclusives. Per sota dels 
límits establerts d’una categoria hi ha incloses les altres categories 
inferiors i, per tant, se solapen (és a dir, «baix» inclou «molt baix» i 
«extremament baix», mentre que «molt baix» inclou «extremament 
baix»). 

iii. L’edat gestacional és sovint l’origen de confusions quan els càlculs es 
basen en la data de l’última regla. Per al càlcul de l’edat gestacional a 
partir de la data del primer dia de l’últim període menstrual normal i la 
data del part, cal tenir en compte que el primer dia és el dia 0 i no el dia 1; 
per tant, els dies 0-6 corresponen a la «setmana 0 completa »; els dies 7-
13 a la «setmana 1 completa»; i la setmana 40 de la gestació és sinònim 
de «setmana 39 completa». Quan no es disposa de la data de l’últim 
període menstrual normal, l’edat gestacional s’ha de basar en la millor 
estimació clínica. Per a evitar malentesos, les tabulacions han d’indicar 
tant les setmanes com els dies. 

iv. L’edat en el moment de la mort durant el primer dia de vida (dia zero) 
s’ha de registrar en unitats de minuts o d’hores complets de vida. Per al 
segon dia (dia 1), tercer dia (dia 2) i fins als 27 dies complets de vida, 
l’edat de la mort s’ha de registrar en dies. 

4. Definicions relacionades amb la mortalitat materna 

4.1. Mort materna 
Mort d’una dona mentre està embarassada o durant els 42 dies posteriors a la 
finalització de l’embaràs, independentment de la durada i de la localització de 
l’embaràs, per qualsevol causa relacionada amb l’embaràs o el seu tractament 
o agreujada per l’embaràs o el seu tractament, però no per causes accidentals 
o incidentals. 

4.2. Mort materna tardana 
Mort d’una dona per causes obstètriques directes o indirectes més de 42 dies 
després de la finalització de l’embaràs però abans d’un any. 

4.3. Mort relacionada amb l’embaràs 
Mort d’una dona mentre està embarassada o durant els 42 dies posteriors a la 
finalització de l’embaràs, independentment de la causa de mort. 
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Les morts maternes s’han de subdividir en dos grups: 

4.4. Mort per causes obstètriques directes 
Mort que es deriva de complicacions obstètriques de l’embaràs (embaràs, 
part i puerperi), d’intervencions, d’omissions, de tractament incorrecte, o 
d’una cadena d’esdeveniments conseqüència de qualsevol de les causes 
esmentades. 

4.5. Mort per causes obstètriques indirectes 
Mort que es deriva de malalties preexistents o de malalties que s’han 
desenvolupat durant l’embaràs i que no són el resultat de causes obstètriques 
directes, però que els efectes fisiològics de l’embaràs han agreujat. 
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Reglament de nomenclatura 

(Inclou la compilació i la publicació d’estadístiques) 
amb relació a les malalties i causes de mort 

La 20a Assemblea Mundial de la Salut, 

Conscient de la importància de compilar i publicar estadístiques comparables 
de mortalitat i morbiditat; 

I considerant els articles 2(s), 21(b), 22 i 64 de la Constitució de 
l'Organització Mundial de la Salut, 

ADOPTA, el 22 de maig de 1967, el següent reglament de nomenclatura de 
1967, que pot designar-se amb el nom de «Reglament de nomenclatura de 
l’OMS». 

Article 1 

Els membres de l’Organització Mundial de la Salut, per als quals aquest 
reglament entra en vigor d’acord amb el que s’estableix a l’article 7, 
s’anomenen d’aquí en endavant «membres». 

Article 2 

Els membres encarregats de compilar estadístiques de mortalitat i morbiditat, 
ho han de fer d’acord amb l’última revisió vigent de la Classificació 
internacional de malalties, lesions i causes de mort que realitza l’Assemblea 
Mundial de la Salut regularment. Aquesta classificació pot designar-se amb 
el nom de «Classificació internacional de malalties». 

Article 3 

A l’hora de compilar i publicar estadístiques de mortalitat i morbiditat, els 
membres han de seguir en la mesura del possible les recomanacions de 
l’Assemblea Mundial de la Salut pel que fa a la classificació, la codificació, 
l’agrupament per edats, la identificació d’àrees territorials, i altres definicions 
i criteris rellevants. 

Article 4 

Els membres han de compilar i publicar anualment, i per a cada any natural, 
les estadístiques de causes de mort corresponents al territori metropolità 
(nacional) en conjunt o per la part de què disposin informació, i han d’indicar 
l’àrea inclosa en les estadístiques. 
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Article 5 

Els membres han d’adoptar un model de certificat mèdic de causa de mort 
que permeti especificar les afeccions morboses o lesions que hagin provocat 
la mort o que hi hagin contribuït, i s’hi ha d’indicar clarament la causa bàsica.  

Article 6 

Segons el que estableix l’article 64 de la Constitució, cada membre ha de 
facilitar a l’Organització, si aquesta li ho demana, les estadístiques recollides 
segons aquest reglament i que no li hagin estat comunicades segons el que 
estableix l’article 63 de la Constitució. 

Article 7 

1. Aquest reglament entra en vigor l'1 de gener de 1968. 

2. Amb les excepcions que s’indiquen més endavant, aquest reglament deixa 
sense efecte a partir de la seva entrada en vigor, per a tots els membres que 
l’hagin d’aplicar en les seves relacions amb altres membres i amb 
l’Organització, les disposicions del Reglament de nomenclatura de 1948 i 
totes les revisions subsegüents. 

3. Qualsevol revisió de la Classificació internacional de malalties que adopti 
l’Assemblea Mundial de la Salut segons l’article 2 d’aquest reglament ha 
d’entrar en vigor en la data que disposi l’Assemblea Mundial de la Salut i 
deixa sense efecte, amb les excepcions que s’indiquen més endavant, 
qualsevol classificació anterior. 

Article 8 

1. D’acord amb el que disposa l’article 22 de la Constitució de 
l’Organització, el termini hàbil per a rebutjar aquest reglament o per a 
formular reserves, és de sis mesos a partir de la data en què el director 
general notifiqui l’adopció d’aquest reglament per part de l’Assemblea 
Mundial de la Salut. Qualsevol inadmissió o reserva que rebi el director 
general un cop finalitzat aquest termini no té efecte. 

2. Les disposicions del paràgraf 1 d’aquest article són aplicables igualment a 
les revisions subsegüents de la Classificació internacional de malalties que 
adopti l’Assemblea Mundial de la Salut d’acord amb l’article 2 d’aquest 
reglament. 

Article 9 

Per anul·lar les inadmissions d’aquest reglament, de la Classificació 
internacional de malalties o de les revisions d’aquests dos textos, i per retirar 
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la totalitat o una part de les reserves formulades, s’ha d’enviar la notificació 
oportuna al director general. 

Article 10 

El director general ha de notificar a tots els membres l’adopció d’aquest 
reglament, la de qualsevol revisió de la Classificació internacional de 
malalties i les notificacions que se l’hi enviïn segons el que disposen els 
articles 8 i 9. 

Article 11 

Els originals d’aquest reglament es dipositaran als arxius de l’Organització. 
El director general n’ha d’enviar còpies compulsades a tots els membres. En 
el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, el director general ha de 
lliurar còpies compulsades al secretari general de l’Organització de les 
Nacions Unides per als tràmits de registre segons el que estableix l’article 
102 de la Carta de les Nacions Unides. 

I perquè així consti, signem aquest document a Ginebra el 22 de maig de 
1967. 

(signat) V.T.H. Gunaratne, 
president de l’Assemblea Mundial de la 

Salut 
(signat) M.G. Candau, 

director general de l’Organització Mundial 
de la Salut 

 






