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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decretos: 33.369, 33.810, 33.870, 
33.910, 35.476. 

Mensagem de Veto 

 

LEI Nº 7.455, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. 
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 2860/2015 de autoria do Poder 
Executivo. 
 
 

Dispõe sobre a instituição do BILHETE ÚNICO ESPECIAL, que 
concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais 
às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, 
múltipla e orgânica; a revogação da Lei nº 4.887, de 
12/03/1997, da Lei nº 5.572, de 13/07/2000, do artigo 10 da 
Lei nº 6.938, de 03/11/2011, do Decreto nº 20.214, de 
24/03/1998 e do Decreto nº 32.372, de 15/01/2015, e dá 
providências. 

 
 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos VI e VII 
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica instituído o BILHETE ÚNICO ESPECIAL que concede isenção no pagamento de 
tarifa nas linhas municipais de Guarulhos às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, 
múltipla e orgânica, dispostas na Tabela CID-10 - Classificação Internacional de Doenças, constante no 
Anexo Único desta Lei, independentemente de sua condição sócio econômica.    

§ 1º A caracterização da deficiência disposta no caput deste artigo deverá ser atestada por 
qualquer profissional médico da rede pública ou privada de saúde, devidamente habilitado pelo 
Conselho Regional de Medicina.  

§ 2º A isenção do pagamento de tarifa do transporte coletivo urbano será válida também 
para o acompanhante, desde que esteja contemplado no Anexo Único desta Lei.   

Art. 2º O Bilhete Único Especial de que trata esta Lei é concedido ao titular do benefício, de 
forma nominal e intransferível, sendo vedado o uso por terceiros a qualquer título e o seu uso indevido 
acarretará a retenção e o cancelamento, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis.  

Art. 3º O Poder Executivo, através da Secretaria de Transportes e Trânsito e da 
Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, disporá em 
regulamento no prazo de trinta dias, sobre os prazos, normas e instruções destinadas à 
operacionalização e à fiscalização, além de procedimentos e documentação necessária à obtenção do 
beneficio instituído por esta Lei.  

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se: 

I - Lei nº 4.887, de 12/03/1997; 

II - Lei nº 5.572, de 13/07/2000; 

III - artigo 10 da Lei nº 6.938, de 03/11/2011; 

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2016/33369decr.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2016/33810decr.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2016/33870decr.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2017/33910decr.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2019/35476decr.pdf
07455lei_mensagem.pdf
07455lei_sintese.pdf
04887lei.pdf
05572lei.pdf
06938lei.pdf
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IV - Decreto nº 20.214, de 24/03/1998; e 

V - Decreto nº 32.372, de 15/01/2015. 

Guarulhos, 07 de janeiro de 2016. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos sete dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e dezesseis. 

 

OCIMAR EDNEY GOMES 
Secretário de Assuntos Legislativos 

em exercício 
 

Publicada no Diário Oficial do Município nº 001 de 8 de janeiro de 2016 - Páginas 1 e 2. 
PA nº 6388/2014. 
Texto atualizado em 1/2/2019. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/20214decr.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2015/32372decr.pdf
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ANEXO ÚNICO 

 

TABELA DE CÓDIGOS DA CID-10 

DOENÇAS ORGÂNICAS, NÃO EXATAMENTE CARACTERIZADAS COMO DEFICIÊNCIAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

B20.0 

Doença pelo HIV resultando 
em infecções 

microbacterianas 
(resultando em tuberculose) 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B20.1 
Doença pelo HIV resultando 

em infecções bacterianas  
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B20.2 
Doença pelo HIV resultando 

em doença citomegálica 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B20.3 
Doença pelo HIV resultando 
em outras infecções virais 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B20.4 
Doença pelo HIV resultando 

candidíase 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B20.5 
Doença pelo HIV resultando 

em outras micoses 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B20.6 
Doença pelo HIV resultando 

em pneumonia por 
Pneumocystis carinii 

----- ----- Não 1 ano 

B20.7 
Doença pelo HIV resultando 

em infecções múltiplas 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B20.8 
Doença pelo HIV resultando 

em outras doenças 
infecciosas e parasitárias 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B20.9 
Doença pelo HIV resultando 

em doenças infecciosa ou 
parasitária não especificada 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B21.0 
Doença pelo HIV resultando 

em sarcoma de Kaposi 
----- ----- Não 1 ano 

B21.1 
Doença pelo HIV resultando 

em linfoma de Burkitt 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Sim 1 ano 

B21.2 
Doença pelo HIV resultando 
em outros tipos de linfoma 

não-Hodgkin 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Sim 1 ano 

B21.3 

Doença pelo HIV resultando 
em outras neoplasias 
malignas dos tecidos 

linfáticos, hematopoiético e 
correlatos 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Sim 1 ano 

B21.7 
Doença pelo HIV resultando 

em múltiplas neoplasias 
malignas  

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B21.8 
Doença pelo HIV resultando 

em outras neoplasias 
malignas  

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B21.9 
Doença pelo HIV resultando 
em neoplasia maligna não 

especificada 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B22.0 
Doença pelo HIV resultando 
em encefalopatia (demência 

pelo HIV) 
----- ----- Sim 1 ano 

B22.1 
Doença pelo HIV resultando 
em pneumonite intersticial 

linfática 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 



 

4 Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 7.455, de 7/1/2016. 

B22.2 
Doença pelo HIV resultando 
em síndrome de emaciação 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B22.7 
Doença pelo HIV resultando 

em doenças múltiplas 
classificadas em outra parte 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B23.0 
Síndrome de infecção aguda 

pelo HIV 
Deve estar frequentando 

tratamento médico  
----- Não 1 ano 

B23.1 
Doença pelo HIV resultando 

em linfadenopatias 
generalizadas (persistentes) 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B23.2 

Doença pelo HIV resultando 
em anomalias hematológicas 

e imunológicas não 
classificadas em outra parte 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B23.8 
Doença pelo HIV resultando 

em outras afecções 
especificadas 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

B24 
Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 
(HIV) não especificada 

Deve estar frequentando 
tratamento médico  

----- Não 1 ano 

 
ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

B91 Sequela de Poliomielite 

Somente com importante 
comprometimento motor de 

ambos os membros ou de 
um com no mínimo 5cm de 
encurtamento do membro 

comprometido 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos 

B92 Sequela de Hanseníase 
Somente com deformidade 

nos membros  

Descrição das 
deformidades dos 

membros 
Não 5 anos 

 
NEOPLASIAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

C00 a 
C97 

Neoplasias (tumores) 
malignas (os) 

Somente na vigência de 
tratamento com exceção de 

remissão/alta/prevenção 

Identificação do 
tratamento vigente 

Sim 1 ano 

 

DOENÇAS ENDÓCRINAS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

E23.0 Hipopituitarismo 
Somente com nanismo, 

cuja estatura comprometa 
a mobilidade 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

E34.3 
Nanismo não classificado 

em outra parte 
    Não 5 anos 

 
TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

F20 VETADO 

    
F25 VETADO 

 
 

 
 

F29 VETADO 

 
 

 
 

F31 VETADO 

 
 

 
 

F32.3 VETADO 

 
 

 
 

07455lei_mensagem.pdf
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F70 Retardo mental leve 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 
---- Sim 2 anos 

F71 Retardo mental moderado 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 
---- Sim 2 anos 

F72 Retardo mental grave 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 
---- Sim 5 anos 

F73 Retardo mental profundo 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 
---- Sim 5 anos 

F79 
Retardo mental não 

especificado 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 
---- Sim 5 anos 

F84 
Transtornos globais do 

desenvolvimento 
Laudo emitido por 

psiquiatra ou neurologista 

Descrição do 
comprometimento 
cognitivo e/ou da 

independência 

Sim 5 anos 

 
DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

G09 
Sequelas de doenças 

inflamatórias do Sistema 
Nervoso Central 

Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 

motor e/ou cognitivo 
Sim 5 anos 

G10 Doença de Huntington ----- ----- Sim 5 anos 

G11 Ataxia hereditária ----- ----- Sim 5 anos 

G12 
Atroficia muscular espinhal 

e síndromes correlatas 
----- ----- Sim 5 anos 

G20 Doença de Parkinson 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor  
Sim 5 anos 

G21 Parkinsonismo adquirido 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos 

G25.5 Outras formas de Coréia ----- ----- Sim 1 ano 

G25.8 

Outras doenças 
extrapiramidais e 

transtornos do movimento 
especificados 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos 

G25.9 
Doenças extrapiramidais e 
transtornos do movimento 

não especificados 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos 

G30 Doença de Alzheimer ----- ----- Sim 5 anos 

G31 

Outras doenças 
degenerativas do sistema 
nervoso, não classificadas 

em outra parte 

----- ----- Sim 5 anos 

G35 Esclerose múltipla ----- ----- Sim 5 anos 

G36 
Outras desmielinizações 

disseminadas agudas 
----- ----- Sim 1 ano 

G37 
Outras doenças 

desmielinizantes do sistema 
nervoso central 

Somente com importante 
comprometimento motor, 

cognitivo ou sensorial 

Descrição do 
comprometimento 
motor, cognitivo ou 

sensorial 

Sim 1 ano 

G46 
Síndromes vasculares 

cerebrais que ocorrem em 
doenças cerebrovasculares 

Somente com importante 
comprometimento motor, 

cognitivo ou sensorial 

Descrição do 
comprometimento 
motor, cognitivo ou 

sensorial 

Sim 1 ano 

G60 
Neuropatia hereditária e 

idiopática 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Eletroneuromiografia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos 
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G61 Polineuropatia inflamatória 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Eletroneuromiografia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 1 ano 

G62 Outras polineuropatias 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Eletroneuromiografia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 1 ano 

G63 
Polineuropatia em doenças 
classificadas em outra parte 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Eletroneuromiografia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 1 ano 

G70 
Miastenia gravis e outros 

transtornos 
neuromusculares 

----- ----- Sim 2 anos 

G71 
Transtornos primários dos 

músculos 
----- ----- Sim 2 anos 

G80 Paralisia cerebral  
Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 

motor e/ou cognitivo  
Sim 5 anos 

G82 Paraplegia e tetraplegia ----- ----- Sim 5 anos 

G83 Outras síndromes paralíticas 
Somente com importante 
comprometimento motor  

Descrição do 
comprometimento 

motor  
Sim 2 anos 

G90 
Transtornos do sistema 

nervoso autônomo 

Síncope do seio carotídeo 
Disautonomia familiar 
Síndrome de Horner 

Síndrome de Shy Drager 
Laudo emitido por 

neurologista 

Descrição das 
limitações 

Sim 2 anos 

G91 Hidrocefalia 
Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 

motor e/ou cognitivo  
Sim 1 ano 

G92 Encefalopatia tóxica 
Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Remeter às causas 
externas T36 a T50 

Sim 1 ano 

G93.1 
Lesão encefálica anóxica, 
não classificada em outra 

parte 

Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 

motor e/ou cognitivo  
Sim 2 anos 

G93.4 
Encefalopatia não 

especificada 

Somente com importante 
comprometimento motor 

ou cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 

motor e/ou cognitivo  
Sim 1 ano 

 

DOENÇAS DO OLHO E ANEXOS / DOENÇAS DOS OUVIDOS E DAS APÓFISES MASTÓIDES 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

H54.0 
Cegueira, em ambos os 

olhos 
----- ----- Sim 5 anos 

H54.1 
Cegueira em um olho e 

visão subnormal em outro 
Não melhora com correção ----- Sim 5 anos 

H54.2 
Visão subnormal em ambos 

os olhos 
Não melhora com correção ----- Sim 5 anos 

H54.3 
Perda não qualificada da 
visão em ambos os olhos 

Não melhora com correção ----- Sim 5 anos 

H54.4  
(NR - Lei nº 

7.694/2019)  
Cegueira em um olho ----- ----- Não 5 anos 

Deficiência visual: Laudo oftalmológico com acuidade visual (A/V), com perda mínima de 80% da visão bilateral com a melhor correção. 

07694lei.pdf
07694lei.pdf
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H90 
Perda de audição por 

transtorno de condução 
e/ou neurossensorial 

Perda auditiva severa ou 
profunda bilateral em 

reabilitação 

Explicar o grau da 
perda auditiva e 

alteração da 
comunicação oral 

Sim 5 anos 

 

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

I64 
Acidente vascular cerebral, 

não especificado como 
hemorrágico ou isquêmico 

Somente com importante 
comprometimento motor, 

cognitivo ou sensorial 
Exames complementares 

comprobatórios 

Descrição do 
comprometimento 
motor, cognitivo ou 

sensorial 

Sim 1 ano 

I69 
Sequelas de doenças 

cerebrovasculares 

Somente com importante 
comprometimento motor, 

cognitivo ou sensorial 
Exames complementares 

comprobatórios 

Descrição do 
comprometimento 
motor, cognitivo ou 

sensorial 

Sim 1 ano 

 

DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

M17 
Gonartrose (artrose do 

joelho) 
Com deficiência física 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

M19 Outras artroses Com deficiência física 
Descrição do 

comprometimento 
motor 

Não 1 ano 

 

DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

N18 Insuficiência renal crônica 
Somente se em tratamento 

de hemodiálise e transplante 
----- Sim 2 anos 

 

ALGUMAS AFECÇÕES ORIGINADAS NO PERÍODO NEONATAL 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

P14 
Lesões ao nascer no sistema 

nervoso periférico 
---- ---- Sim 1 ano 

P20 Hipóxia intra-uterina ---- ---- Sim 1 ano 

P21 Asfixia ao nascer ---- ---- Sim 1 ano 

 

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

Q00 
Anencefalia e malformações 

similares 
---- ---- Sim 3 anos 

Q01 Encefalocele ---- ---- Sim 3 anos 

Q02 Microcefalia ---- ---- Sim 3 anos 

Q03 Hidrocefalia congênita ---- ---- Sim 3 anos 

Q05.2 
Espinha bífida lombar com 

hidrocefalia 
---- ---- Sim 3 anos 

Q05.3 
Espinha bífida sacra com 

hidrocefalia 
---- ---- Sim 3 anos 

Q71 
Defeitos, por redução, do 

membro superior 
Redução do membro acima 

de 5cm 
---- 

Não, se unilateral 
Sim, se bilateral 

5 anos  
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Q72 
Defeitos, por redução, do 

membro inferior 
Redução do membro acima 

de 5cm 
---- Sim 5 anos  

Q74.0 

Outras malformações 
congênitas dos membros 
superiores, inclusive da 

cintura escapular 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos  

Q74.2 

Outras malformações 
congênitas dos membros 

inferiores, inclusive da 
cintura pélvica 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos  

Q78.0 Osteogênese imperfeita 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos  

Q78.6 
Exostoses congênitas 

múltiplas 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos  

Q87.1 

Síndromes com 
malformações congênitas 

associadas 
predominantemente com o 

nanismo 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos  

Q87.2 

Síndromes com 
malformações congênitas 

afetando 
predominantemente os 

membros 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos  

Q87.4 Síndrome de Marfan 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos  

Q87.5 

Síndromes com 
malformações congênitas 
com outras alterações do 

esqueleto 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 5 anos  

Q90 Síndrome de Down ---- ---- Sim 5 anos  

 

LESÕES, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

S14 
Traumatismo dos nervos e 

da medula espinhal no nível 
cervical 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Sim 2 anos 

S47 
Lesão por esmagamento do 

ombro e do braço 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

S48 
Amputação traumática do 

ombro e do braço 
----- ----- Não 5 anos 

S57 
Lesão por esmagamento do 

antebraço 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

S58 
Amputação traumática do 
cotovelo e do antebraço 

----- ----- Não 5 anos 

S67 
Lesão por esmagamento do 

punho e da mão 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

S68.0 
Amputação traumática do 

polegar (completa) 
----- ----- Não 5 anos 

S68.2 
Amputação traumática de 

dois ou mais dedos 
(completa) 

Somente com perda da 
função de pinça 

----- Não 5 anos 
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S68.4 
Amputação traumática da 

mão no nível do punho 
Somente se bilateral ----- Não 5 anos 

S68.9 
Amputação traumática do 
punho e da mão, nível não 

especificado 
----- ----- Não 5 anos 

S72 Fratura do fêmur 

Somente com 
encurtamento do membro 
que leve à dificuldade de 

deambulação - 
escanograma com dismetria 
maior que 5cm ou em uso 

de aparelho fixador externo 

Especificação da 
dismetria 

Não 1 ano 

S77 
Lesão por esmagamento do 

quadril e da coxa 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

S78 
Amputação traumática do 

quadril e da coxa 
----- ----- Sim 5 anos 

S82.1 
Fratura da extremidade 

proximal da tíbia 
Somente em uso de 

aparelho fixador externo 
----- Não 1 ano 

S82.2 Fratura da diáfise da tíbia 
Somente em uso de 

aparelho fixador externo 
----- Não 1 ano 

S82.3 
Fratura da extremidade 

distal da tíbia 
Somente em uso de 

aparelho fixador externo 
----- Não 1 ano 

S82.4 Fratura do perônio (fíbula) 
Somente em uso de 

aparelho fixador externo 
----- Não 1 ano 

S82.7 Fraturas múltiplas da perna 
Somente em uso de 

aparelho fixador externo 
----- Não 1 ano 

S88 
Amputação traumática da 

perna 
----- ----- Não 5 anos 

S97 
Lesão por esmagamento do 

tornozelo e pé 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

S98 
Amputação traumática do 

tornozelo e pé 
----- ----- Não 5 anos 

 

LESÕES, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

T02.1 
Fratura envolvendo tórax 

com parte inferior do dorso 
e da pelve 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T02.4 
Fraturas envolvendo regiões 

múltiplas de ambos os 
membros superiores 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T02.5 
Fraturas envolvendo regiões 

múltiplas de ambos os 
membros inferiores 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T02.6 
Fraturas envolvendo regiões 

múltiplas dos membros 
superiores com inferiores 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T02.7 
Fraturas envolvendo tórax, 
com parte inferior do dorso 

e da pelve com membros 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T04.4 

Traumatismos por 
esmagamento envolvendo 

regiões múltiplas dos 
membros superiores com 

inferiores 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 
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T04.7 

Traumatismos por 
esmagamento do tórax com 

abdome, parte inferior do 
dorso, pelve e membros 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T05 
Amputações traumáticas 

envolvendo múltiplas 
regiões do corpo 

----- ----- Sim 5 anos 

T11.6 
Amputação traumática de 

membro superior, nível não 
especificado 

----- ----- Não 5 anos 

T13.6 
Amputação traumática de 
membro inferior, nível não 

especificado 
----- ----- Não 5 anos 

T21 
Queimadura e corrosão do 

tronco 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T22 

Queimadura e corrosão do 
ombro e de membros 

superiores, exceto punho e 
mão 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T23 
Queimadura e corrosão do 

punho e da mão 
Somente com atrofia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T24 

Queimadura e corrosão do 
quadril e de membro 

inferior, exceto tornozelo e 
pé 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T25 
Queimadura e corrosão do 

tornozelo e pé 
Somente com atrofia 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 1 ano 

T87 
Complicações próprias de 
reimplante e amputação 

----- ----- Não 5 anos 

T90.5 
Sequela de traumatismo 

intracraniano 

Somente com importante 
comprometimento motor ou 

cognitivo 

Descrição do 
comprometimento 
motor ou cognitivo 

Não                           
Sim, se sequela 

cognitiva 
2 anos 

T91.1 
Sequela de fratura de coluna 

vertebral 
Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 2 anos 

T92.6 
Sequela de esmagamento e 
amputação traumática de 

membro superior 

Se dedos das mãos, somente 
com perda da função de 

pinça 
----- Não 5 anos 

T93.1 Sequela de fratura de fêmur 

Somente com encurtamento 
de membro que leve à 

dificuldade à deambulação - 
escanograma com dismetria 

maior que 5 cm 

----- Não 1 ano 

T93.6 
Sequela de esmagamento e 
amputação traumática de 

membro inferior 

Somente com importante 
comprometimento da 

deambulação 

Descrição do 
comprometimento 

da deambulação 
Não 5 anos 

T95.3 
Sequela de queimadura, 
corrosão e geladura de 

membro inferior 

Somente com importante 
comprometimento motor 

Descrição do 
comprometimento 

motor 
Não 5 anos 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAÚDE E O CONTATO COM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Código Diagnóstico Observações Limitações funcionais 
Deve ter 

acompanhante? 
Renovação / 
Prova de vida 

Z89 
Ausência adquirida dos 

membros 
----- ----- 

Não                       
Sim, se ausência 

bilateral dos 
membros 

5 anos 

 


