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Classificação Internacional de Doenças – CID 10

CAPÍTULO XI

Doenças do Aparelho Digestivo (K00-K93)

K00-K14 Doenças da cavidade oral, das glândulas salivares e dos 
maxilares

K00 Distúrbios do desenvolvimento e da erupção dos dentes
K01 Dentes inclusos e impactados
K02 Cárie dentária
K03 Outras doenças dos tecidos dentários duros
K04 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais
K05 Gengivite e doenças periodontais
K06 Outros transtornos da gengiva e do rebordo alveolar sem 

dentes
K07 Anomalias dentofaciais (inclusive a maloclusão)
K08 Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de 

sustentação
K09 Cistos da região bucal não classificados em outra parte
K10 Outras doenças dos maxilares
K11 Doenças das glândulas salivares
K12 Estomatite e lesões correlatas
K13 Outras doenças do lábio e da mucosa oral
K14 Doenças da língua

K00 Distúrbios do desenvolvimento 

e da erupção dos dentes

 Exclui: dentes inclusos e impactados (K01.-)

K00.0 Anodontia, Hipodontia, Oligodontia
K00.1 Dentes supranumerários, Dentes suplementares, Distomolar,
 » Mesiodens, Paramolar, Quarto molar.
K00.2 Anomalias do tamanho e da forma dos dentes:
 » Concrescência, Fusão dentária e Geminação”Dens in 

dente”
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 » Dente: forma de cavilha [cônico], evaginado, invaginado, 
Enameloma, Macrodontia, Microdontia, Pérolas de esmalte, 
Taurodontismo, Tubérculo paramolar.

 » Exclui: tubérculo de Carabelli, que é considerado uma va-
riação normal e não deve ser codificado.

K00.3 Dentes manchados, Esmalte manchado, Fluorose dentária,
 » Manchas do esmalte não associadas à fluorose.
 Ï Exclui: depósitos nos dentes (K03.6)
K00.4 Distúrbios na formação dos dentes
 » Aplasia e hipoplasia do cemento, Dente hipoplásico de 

Turner
 » Deslocamento do germe dentário, Dilaceração dos dentes
 » Hipoplasia do esmalte (neonatal) (pós-natal) (pré-natal), 

Odontodisplasia regional
 » Exclui: dentes de Hutchinson e molares em forma de amora 

devido a sífilis congênita (A50.5), dentes manchados (K00.3)
K00.5 Anomalias hereditárias da estrutura dentária não classificadas 

em outra parte: 
 » Amelogênese, Dentinogênese imperfeita, Odontogênese, 

Dente em concha, Displasia da dentina.
K00.6 Distúrbios da erupção dentária
 » Dente: natal, neonatal, precoce, Erupção prematura dos 

dentes
 » Queda prematura dos dentes temporários (decíduos), Retenção 

dentária (dentes temporários persistentes)
K00.7 Síndrome da erupção dentária
K00.8 Outros distúrbios do desenvolvimento dos dentes
 » Alterações de cor durante a formação dos dentes, Manchas 

intrínsecas do dente SOE
K00.9 Distúrbio não especificado do desenvolvimento dentário
 » Distúrbios da odontogênese SOE

K01 Dentes inclusos e impactados

 Exclui: dentes inclusos e impactados com posição anormal 
dos próprios dentes ou dos dentes adjacentes (K07.3)

K01.0 Dentes inclusos
 » Um dente incluso é um dente que não irrompeu sem que 

tenha havido obstrução por outro dente
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K01.1 Dentes impactados
 » Um dente impactado é um dente que não irrompeu em virtude 

de ter havido obstrução por outro dente

K02 Cárie dentária

K02.0 Cáries limitadas ao esmalte
 » Manchas brancas (cáries iniciais)
K02.1 Cáries da dentina
K02.2 Cárie do cemento
K02.3 Cáries dentárias estáveis
K02.4 Odontoclasia
 » Melanodontia infantil
 » Melanodontoclasia
K02.8 Outras cáries dentárias
K02.9 Cárie dentária, sem outra especificação

K03 Outras doenças dos tecidos dentários duros

 Exclui: bruxismo (bruquismo) (F45.8),   
cárie dentária (K02.-), ranger de dentes SOE (F45.8)

K03.0 Atrito dentário excessivo
 » Desgaste (fisiológico): oclusal dos dentes, proximal 
K03.1 Abrasão dentária
 » Abrasão: habitual, por dentifrício, ocupacional dos dentes,    

ritual, tradicional, 
 » Defeito cuneiforme SOE
K03.2 Erosão dentária
 Erosão dos dentes: SOE, devido a: dieta, drogas e medica-

mentos, vômitos persistentes, idiopática, ocupacional
K03.3 Reabsorção patológica dos dentes, Gramuloma interno da polpa, 

Reabsorção dentária (externa)
K03.4 Hipercementose, Hiperplasia do cemento
K03.5 Ancilose dentária
K03.6 Depósitos nos dentes
 » Depósito dentário (de): alaranjado, matéria Alba,  ne-

gro,  por betel, tabaco, verde, Tártaro (dentário):subgengival, 
supragengival

 » Manchas nos dentes: SOE, extrínseca SOE
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K03.7 Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes
 Exclui: depósitos nos dentes (K03.6)
K03.8 Outras doenças especificadas dos tecidos duros dos dentes, 

Dentina sensível, Esmalte irradiado
 » Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se 

necessário, para identificar a radiação, caso a radiação tenha 
sido a causa.

K03.9» Doença dos tecidos duros dos dentes, não especificada

K04 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais

K04.0 Pulpite, Abscesso da polpa, Pólipo, Pulpite aguda, pulpite     
crônica (hiperplásica) (ulcerativa), pulpite supurativa

K04.1 Necrose da polpa, Gangrena da polpa, K04.2 Degeneração da 
polpa, Calcificação da polpa dentária, Cálculos, Dentículos

K04.3 Formação anormal de tecidos duros na polpa, Dentina secun-
dária ou irregular

K04.4 Periodontite apical aguda de origem pulpar, Periodontite apical 
aguda SOE

K04.5 Periodontite apical crônica, Granuloma apical ou periapical, 
Periodontite apical SOE

K04.6 Abscesso periapical com fístula, Abscesso com fístula: dentário, 
dentoalveolar

K04.7 Abscesso periapical sem fístula, Abscesso:  dentário , dentoal-
veolar, SOE, periapical 

K04.8 Cisto radicular
 » Cisto: apical (periodontal), periapical, radicular residual
 » Exclui: cisto periodontal lateral (K09.0)
K04.9 Outras doenças da polpa e dos tecidos periapicais e as não 

especificadas

K05 Gengivite e doenças periodontais

K05.0 Gengivite aguda
 » Exclui: gengivite ulcerativa necrotizante aguda (A69.1), 

gengivoestomatite herpética [herpes simples] (B00.2)
K05.1 Gengivite crônica
 » Gengivite (crônica):,SOE,  descamativa, hiperplásica, mar-

ginal simples, ulcerativa
K05.2 Periodontite aguda
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 » Abscesso: parodontal, periodontal, Pericoronite aguda
 » Exclui: abscesso periapical (K04.7)  e com fístula (K04.6), 

periodontite apical aguda (K04.4)
K05.3 Periodontite crônica, Pericoronite crônica, 
 » Periodontite: SOE, complexa, simples
K05.4 Periodontose, Periodontose juvenil
K05.5 Outras doenças periodontais
K05.6 Doença periodontal, sem outra especificação

K06 Outros transtornos da gengiva e do 

rebordo alveolar sem dentes

 Exclui: atrofia do rebordo alveolar sem dentes (K08.2) 
gengivite: SOE (K05.1), aguda (K05.0), crônica (K05.1)

K06.0 Retração gengival, Retração gengival (generalizada) (localizada) 
(pós-infecciosa) (pós-operatória)

K06.1 Hiperplasia gengival, Fibromatose gengival
K06.2 Lesões da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes, associa-

das a traumatismos, Hiperplasia irritativa do rebordo alveolar 
[hiperplasia devida a dentadura]

 » Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se 
necessário, para identificar a causa.

K06.8 Outros transtornos especificados da gengiva e do rebordo 
alveolar sem dentes

 » Epúlide (de): células gigantes, fibroso, 
 » Granuloma:  gengival piogênico, periférico de células 

gigantes
 » Rebordo gengival flutuante
K06.9 Transtorno da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes sem 

outra especificação

K07 Anomalias dentofaciais (inclusive a maloclusão)

 Exclui: atrofia ou hiperplasia hemifacial (Q67.4),  
hiperplasia ou hipoplasia condilar unilateral (K10.8)

K07.0 Anomalias importantes (major) do tamanho da mandíbula
 » Hiperplasia, hipoplasia: mandibular, maxilar, Macrognatismo 

(mandibular) (maxilar), Micrognatismo (mandibular) 
(maxilar)
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 » Exclui: acromegalia (E22.0), síndrome de Robin (Q87.0)
K07.1 Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio, 

Assimetria da mandíbula, Prognatismo (mandibular) (maxilar), 
Retrognatismo (mandibular) (maxilar)

K07.2 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias
 » Anteposição (horizontal), excessiva dos dentes superiores 

em relação aos inferiores, Superposição (vertical), Desvio da 
arcada dentária (para fora da linha média), Disto-oclusão, 
Mésio-oclusão

 » Mordida: aberta (anterior) (posterior), cruzada (anterior) 
(posterior)

 » Oclusão lingual posterior dos dentes inferiores
 » Sobremordida (excessiva): horizontal, profunda, vertical
 » Transpasse horizontal ou “overjet”
K07.3 Anomalias da posição dos dentes
 » Apinhamento, Deslocamento, Diastema, Espaçamento anormal 

de dente(s), Luxação, Rotação, Transposição, Dentes inclusos 
ou impactados em posição anormal ou dos adjacentes

 » Exclui: dentes inclusos ou impactados sem que haja anor-
malidade de posição (K01.-)

K07.4 Maloclusão, não especificada
K07.5 Anormalidades dentofaciais funcionais, Fechamento anormal 

dos maxilares
 » Maloclusão devida a: deglutição anormal, hábitos labiais, 

linguais ou chupar os dedos, respiração pela boca
 » Exclui: bruxismo (bruquismo) (F45.8), ranger de dentes 

SOE (F45.8)
K07.6 Transtornos da articulação têmporo-mandibular, Desarranjo 

da articulação têmporo-mandibular, Mandíbula estalante, 
Síndrome ou complexo de Costen, Síndrome da dor e disfunção 
da articulação têmporo-mandibular

 » Exclui: deslocamento (S03.0), atual da articulação têmporo-
mandibular, luxação (S03.4)

K07.8 Outras anomalias dentofaciais
K07.9 Anomalia dentofacial, sem outra especificação
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K08 Outros transtornos dos dentes e de 

suas estruturas de sustentação

K08.0 Exfoliação dos dentes devido a causas sistêmicas
K08.1 Perda de dentes devido a acidente, extração ou a doenças pe-

riodontais localizadas
K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes
K08.3 Raiz dentária retida
K08.8 Outros transtornos especificados dos dentes e das estruturas 

de sustentação, Dor de dente SOE, Hipertrofia do rebordo 
alveolar SOE, Irregularidade do processo alveolar, Odontalgia 
SOE

K08.9 Transtorno dos dentes e de suas estruturas de sustentação, 
sem outra especificação

K09 Cistos da região bucal não 

classificados em outra parte

 Inclui: lesões que apresentam características histológicas 
tanto de cistos aneurismáticos como de outras lesões fibro-
ósseas

 Exclui: cisto radicular (K04.8)

K09.0 Cistos odontogênicos de desenvolvimento, Ceratocisto
 » Cisto (de): dentígero, erupção, folicular, gengival, periodontal 

lateral, primordial
K09.1 Cistos de desenvolvimento (não-odontogênicos) da região 

bucal
 » Cisto (do) (da): canal dos incisivos, globulomaxilar, nasopa-

latino, palatina, papila
K09.2 Outros cistos das mandíbulas, Cisto da mandíbula:SOE,  aneu-

rismático, hemorrágico, traumático
 » Exclui: cisto ósseo latente dos maxilares (K10.0), cisto de 

Stafne (K10.0)
K09.8 Outros cistos da região oral não classificados em outra parte
 » Cisto: dermóide, epidermóide, linfoepitelial da boca, naso-

alveolar, nasolabial, Pérolas de Epstein
K09.9 Cistos da região oral, sem outras especificações
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K10 Outras doenças dos maxilares

K10.0 Transtornos do desenvolvimento dos maxilares
 » Cisto (de): ósseo latente dos maxilares, Stafne
 » Torus: mandibular, palatino
K10.1 Granuloma central de células gigantes
 » Granuloma de células gigantes SOE
 » Exclui: granuloma periférico de células gigantes (K06.8)
K10.2 Afecções inflamatórias dos maxilares, Osteíte, Osteomielite (neona-

tal), maxilar (aguda) (crônica) (supurativa), Osteorradionecrose, 
Periostite, Seqüestro ósseo

 » Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), 
se necessário, para identificar radiação, se for causada por 
radiação.

K10.3 Alveolite maxilar, “Alvéolo seco”, Osteíte alveolar
K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares, Displasia fibrosa 

maxilar, Exostose, Hiperplasia condilar unilateral, Hipoplasia,  
Querubismo

K10.9 Doença dos maxilares, sem outra especificação

K11 Doenças das glândulas salivares

K11.0 Atrofia de glândula salivar
K11.1 Hipertrofia de glândula salivar
K11.2 Sialadenite
 » Exclui: febre uveoparotídea [Heerfordt] (D86.8), parotidite 

epidêmica (B26.-), uveoparotidite (D86.8)
K11.3 Abscesso de glândula salivar
K11.4 Fístula de glândula salivar
 » Exclui: fístula congênita de glândula salivar (Q38.4)
K11.5 Sialolitíase, Cálculo de glândula ou canal salivar, Pedra ì
K11.6 Mucocele de glândula salivar
 » Cisto mucoso (de): extravazamento  de glândula salivar,  

retenção, Rânula
K11.7 Alterações da secreção salivar, Hipoptialismo, Ptialismo, 

Xerostomia
 » Exclui: boca seca SOE (R68.2)
K11.8 Outras doenças das glândulas salivares
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 » Doença de Mikulicz, Estenose de canal salivar, Lesão linfoe-
pitelial benigna de glândula salivar, Sialectasia, Sialometaplasia 
necrotizante

 » Exclui: síndrome seca [Sjögren] (M35.0)
K11.9 Doença de glândula salivar, sem outra especificação
 » Sialoadenopatia SOE

K12 Estomatite e lesões correlatas

 Exclui: cancro oral (A69.0), estomatite gangrenosa (A69.0), 
gengivoestomatite por vírus do herpes simples [herpes 
simples] (B00.2), noma (A69.0), queilite (K13.0)

K12.0 Aftas bucais recidivantes, Aftose de Bednar
 » Estomatite: aftosa (major) (minor), herpetiforme, Periadenite 

mucosa necrótica recidivante, Úlcera aftosa recidivante
K12.1 Outras formas de estomatite
 Estomatite: SOE, devida a prótese, ulcerosa, vesiculosa
K12.2 Celulite e abscesso da boca, Abscesso submandibular
 » Celulite da boca (assoalho)
 » Exclui: abscesso (de): glândula salivar (K11.3), íngua (K14.0, 

periamigdaliano (J36), periapical (K04.6-K04.7), periodontal 
(K05.2)

K13 Outras doenças do lábio e da mucosa oral

 Inclui: afecções epiteliais da língua

 Exclui: algumas afecções da gengiva e do rebordo alveolar 
sem dentes (K05-K06), cistos da região oral (K09.-), doenças 
da língua (K14.-), estomatite e lesões correlatas (K12.-)

K13.0 Doenças dos lábios, Perlèche NCOP
 » Queilite: SOE, angular, exfoliativa, glandular
 » Queilodinia, Queilose
 » Exclui: arriboflavinose (E53.0)
 » perlèche devido a: candidíase (B37.8), deficiência de ribo-

flavina (E53.0), queilite actínica (L55-L59)
K13.1 Mordedura da mucosa das bochechas e dos lábios
K13.2 Leucoplasia e outras afecções do epitélio oral, inclusive da língua, 

Eritroplasia do epitélio oral, inclusive da língua, Leucoedema, 
Leucoceratose do palato causada pela nicotina
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 » Palato do fumante
 » Exclui: leucoplasia pilosa (K13.3)
K13.3 Leucoplasia pilosa
K13.4 Lesões granulomatosas e granulomatóides da mucosa oral
 » Granuloma: eosinófilo da mucosa oral, piogênico, Xantoma 

verrucoso
K13.5 Fibrose oral submucosa, Fibrose submucosa da língua
K13.6 Hiperplasia irritativa da mucosa oral
 » Exclui: hiperplasia irritativa do rebordo alveolar sem dentes 

[hiperplasia devido a dentadura] (K06.2)
K13.7 Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral
 » Mucinose oral focal

K14 Doenças da língua

 Exclui: eritroplasia, hiperplasia epitelial focal da língua 
(K13.2), leucoedema, leucoplasia, fibrose submucosa da 
língua (K13.5), leucoplasia pilosa (K13.3), macroglossia 
(congênita) (Q38.2)

K14.0 Glossite, Abscesso da língua, Ulceração (traumática) 
 » Exclui: glossite atrófica (K14.4)
K14.1 Língua geográfica, 
 » Glossite: areata exfoliativa, migratória benigna
K14.2 Glossite rombóide mediana
K14.3 Hipertrofia das papilas linguais, Hipertrofia das papilas 

foliáceas
 » Língua: negra, pilosa, vilosa, saburrosa
K14.4 Atrofia das papilas linguais, Glossite atrófica
K14.5 Língua escrotal
 » Língua: fissurada, gretada, sulcada
 » Exclui: língua fissurada congênita (Q38.3)
K14.6 Glossodínia, Língua dolorosa, Glossopirose
K14.8 Outras doenças da língua, Atrofia da língua, Hipertrofia, Língua 

crenada, Macroglossia
K14.9 Doença da língua, sem outra especificação
 » Glossopatia SOE
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Complementação do CID 
 
B00  Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 

B00.2 Gengivoestomatite e faringoamigdalite devida ao 
vírus do herpes 

B00.9 Infecção não especificada devida ao vírus do herpes 
B02  Herpes zoster 

B02.9 Herpes zoster sem complicação 
B37 Candidíase (inclui Monilíase) 

B37.0 Estomatite por Cândida 
» Sapinho oral 

B40  Blastomicose 
B41  Paracoccidioidomicose 
C00-C14  Neoplasias [tumores] malignas(os) do lábio, 
cavidade oral e faringe 

C00.0 Neoplasia maligna do lábio superior externo 
C00.1 Neoplasia maligna do lábio inferior externo 
C00.2 Neoplasia maligna do lábio externo, não especificado 
C00.3 Neoplasia maligna do lábio superior, face interna 
C00.4 Neoplasia maligna do lábio inferior, face interna 
C00.5 Neoplasia maligna do lábio, sem especificação, face 

interna 
C00.6 Neoplasia maligna da comissura labial 
C00.8 Neoplasia maligna do lábio com lesão invasiva 
C00.9 Neoplasia maligna do lábio, não especificado 

C01  Neoplasia maligna da base da língua 
C02  Neoplasia maligna de outras partes e de partes não 
especificadas da língua 

C02.0 Neoplasia maligna da face dorsal da língua 
C02.1 Neoplasia maligna da borda da língua 
C02.2 Neoplasia maligna da face ventral da língua 
C02.3 Neoplasia maligna de dois terços anteriores da língua, 

parte não especificada 
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C02.4 Neoplasia maligna da amígdala lingual 
C02.8 Neoplasia maligna da língua com lesão invasiva 
C02.9 Neoplasia maligna da língua, não especificada 

C03  Neoplasia maligna da gengiva 
C03.0 Neoplasia maligna da gengiva superior 
C03.1 Neoplasia maligna da gengiva inferior 
C03.9 Neoplasia maligna da gengiva, não especificada 

C04  Neoplasia maligna do assoalho da boca 
C04.0 Neoplasia maligna do assoalho anterior da boca 
C04.1 Neoplasia maligna do assoalho lateral da boca 
C04.8 Neoplasia maligna do assoalho da boca com lesão 

invasiva 
C04.9 Neoplasia maligna do assoalho da boca, não 

especificado 
C05  Neoplasia maligna do palato 

C05.0 Neoplasia maligna do palato duro 
C05.1 Neoplasia maligna do palato mole 
C05.2 Neoplasia maligna da úvula 
C05.8 Neoplasia maligna do palato com lesão invasiva 
C05.9 Neoplasia maligna do palato, não especificado 

C06  Neoplasia maligna de outras partes e de partes 
não especificadas da boca 

C06.0 Neoplasia maligna da mucosa oral 
C06.1 Neoplasia maligna do vestíbulo da boca 
C06.2 Neoplasia maligna da área retromolar 
C06.8 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não 

especificadas da boca com lesão invasiva 
C06.9 Neoplasia maligna da boca, não especificada 

C07  Neoplasia maligna da glândula parótida 
C08  Neoplasia maligna de outras glândulas salivares 
maiores e as não especificadas 

C08.0 Neoplasia maligna da glândula submandibular 
C08.1 Neoplasia maligna da glândula sublingual 
C08.8 Neoplasia maligna das glândulas salivares maiores 



 3

com lesão invasiva 
C08.9 Neoplasia maligna da glândula salivar maior, não 

especificada 
D00  Carcinoma in situ da cavidade oral, do esôfago e 
do estômago 

D00.0 Carcinoma in situ dos lábios, cavidade oral e faringe 
D03  Melanoma in situ 

D03.0 Melanoma in situ do lábio 
D04  Carcinoma in situ da pele 

D04.0 Carcinoma in situ da pele do lábio 
D10  Neoplasia benigna da boca e da faringe 

D10.0 Neoplasia benigna dos lábios 
D10.1 Neoplasia benigna da língua 
D10.2 Neoplasia benigna do assoalho da boca 
D10.3 Neoplasia benigna de outras partes da boca e as não 

especificadas 
D10.4 Neoplasia benigna da amígdala 
D10.5 Neoplasia benigna de outras partes da orofaringe 

D11  Neoplasia benigna de glândulas salivares maiores 
D11.0 Neoplasia benigna da glândula parótida 
D11.7 Neoplasia benigna de outras glândulas salivares 

maiores 
D11.9 Neoplasia benigna da glândula salivar maior, não 

especificada 
F45  Transtornos somatoformes 

F45.8 Outros transtornos somatoformes (bruxismo) 
L10  Pênfigo 

L10.0 Pênfigo vulgar 
L12  Penfigóide 

L12.0 Penfigóide bolhoso 
L43 Líquen plano 
L51 Eritema polimorfo (eritema multiforme) 
M32 Lúpus eritematoso 
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M25  Outros transtornos articulares não classificados 
em outra parte 

M25.5 Dor articular 
M25.6 Rigidez articular não classificada em outra parte 
M25.7 Osteofito 
M25.8 Outros transtornos articulares especificados 
M25.9 Transtorno articular não especificado 

M84 Transtornos da continuidade do osso 
M84.0 Defeito de consolidação da fratura 
M84.4 Fratura patológica não classificada em outra parte 

M85 Outros transtornos da densidade e da estrutura 
ósseas 

M85.3 Osteíte condensante 
M86 Osteomielite 

M86.0 Osteomielite aguda 
M86.3 Osteomielite crônica 

Q35 Fenda palatina 
Q35.1 Fenda do palato duro 
Q35.3 Fenda do palato mole 
Q35.5 Fenda do palato duro com fenda do palato mole 
Q35.7 Fenda da úvula 
Q35.9 Fenda palatina não especificada 

Q36 Fenda labial 
Q36.0 Fenda labial bilateral 
Q36.1 Fenda labial mediana 
Q36.9 Fenda labial unilateral 

Q37  Fenda labial com fenda palatina 
Q37.0 Fenda do palato duro com fenda labial bilateral 
Q37.1 Fenda do palato duro com fenda labial unilateral 
Q37.2 Fenda do palato mole com fenda labial bilateral 
Q37.3 Fenda do palato mole com fenda labial unilateral 
Q37.4 Fenda dos palatos duro e mole com fenda labial 

bilateral 
Q37.5 Fenda dos palatos duro e mole com fenda labial 
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unilateral 
Q37.8 Fenda do palato com fenda labial bilateral, não 

especificada 
Q37.9 Fenda do palato com fenda labial unilateral, não 

especificada 
Q38 Outras malformações congênitas da língua, da 
boca e da faringe 

Q38.0 Malformações congênitas dos lábios, não classificadas 
em outra parte 

Q38.1 Anquiloglossia 
» Língua presa 

Q38.2 Macroglossia 
Q38.3 Outras malformações congênitas da língua 
Q38.4 Malformações congênitas das glândulas e dutos 

salivares 
Q38.5 Malformações congênitas do palato não classificadas 

em outra parte 
Q38.6 Outras malformações congênitas da boca 

R19  Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho 
digestivo e ao abdome 

R19.6 Halitose 
R22 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da 
pele e do tecido subcutâneo 

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da 
cabeça 

R22.1 Tumefação, massa ou tumoração localizadas do 
pescoço 

R43 Distúrbios do olfato e do paladar 
R51 Cefaléia 
R68 Outros sintomas e sinais gerais 

R68.2 Boca seca, não especificada 
S00 Traumatismo superficial da cabeça 

S00.5 Traumatismo superficial dos lábios e da cavidade oral 
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S01 Ferimento da cabeça 
S01.4 Ferimento da bochecha e região têmporo-mandibular 
S01.5 Ferimento do lábio e da cavidade oral 

S02 Fratura do crânio e dos ossos da face 
S02.4 Fratura dos ossos malares e maxilares 
S02.5 Fratura de dentes 
S02.6 Fratura de mandíbula 
S02.7 Fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da 

face 
S02.8 Outras fraturas do crânio e dos ossos da face 

S03 Luxação, entorse ou distensão das articulações e 
dos ligamentos da cabeça 

S03.0 Luxação do maxilar (inclui ATM) 
S03.2 Luxação dentária 
S03.3 Luxação de outras partes da cabeça e das não 

especificadas 
S03.4 Entorse e distensão do maxilar (inclui ATM) 

T18 Corpo estranho no aparelho digestivo 
T18.0 Corpo estranho na boca 

T20 Queimadura e corrosão da cabeça e pescoço 
(inclui lábio) 
T28 Queimadura e corrosão de outros órgãos internos 

T28.0 Queimadura da boca e da faringe 
Z01 Outros exames e investigações especiais de 
pessoas sem queixa ou diagnóstico relatado 

Z01.2 Exame dentário 
Z01.6 Exame radiológico não classificado em outra parte 

Z09 Exame de seguimento após tratamento de outras 
afecções que não neoplasias malignas 

Z09.0 Exame de seguimento após cirurgia por outras 
afecções 

Z09.4 Exame de seguimento após tratamento de fratura 
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Z46 Colocação e ajustamento de outros aparelhos 
Z46.3 Colocação e ajustamento de dispositivo de prótese 

dentária 
Z46.4 Colocação e ajustamento de aparelho ortodôntico 

Z54 Convalescença 
Z54.0 Convalescença após cirurgia 
Z54.4 Convalescença após tratamento de fratura 

Z76 Pessoas em contato com os serviços de saúde em 
outras circunstâncias 

Z76.3 Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente 
Z76.5 Pessoa fingindo ser doente [simulação consciente] 

Z96 Presença de outros implantes funcionais 
Z96.9  Presença de raiz dentária e implantes mandibulares 
Z96.5 Presença de implante funcional não especificado 

Z97 Presença de outros dispositivos protéticos 
Z97.2 Presença de dispositivo protético dentário (completo) 

(parcial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




