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CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE 

(DÉCIMA REVISÃO - CID-10) 

 

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 

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; geminação dentária. Dens in dente. 

Dente: forma de cavilha [cônico]; evaginado; invaginado. 

Enameloma; macrodontia; microdontia; pérolas de esmalte; taurodontismo; 

tubérculo paramolar.  

Exclui: tubérculo de Carabelli, que é considerado uma variação normal e não deve ser  

codificado. 

K00.3 Dentes manchados 

Esmalte manchado; fluorose dentária; manchas do esmalte não associadas à fluorose. 

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) e dentes manchados (K00.3).  

 

K00.5 Anomalias hereditárias da estrutura dentária não classificadas em outra parte 

Amelogênese, dentinogênese e odontogênese imperfeitas. 

Dente em concha; displasia da dentina.  

K00.6 Distúrbios da erupção dentária 

Dente: natal; neonatal; precoce. 
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Erupção prematura dos dentes; queda prematura dos dentes temporários. 

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. 

K00.9 Distúrbio não especificado do desenvolvimento dentário 

Distúrbios da odontogênese. 

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. 

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(F45.8); cárie dentária(K02.-); ranger os dentes(F45.8).  

K03.0 Atrito dentário excessivo 

Desgaste (fisiológico) dos dentes: oclusal; proximal. 

 

K03.1 Abrasão dentária 

Abrasão: habitual; por dentifrício; ocupacional; ritual; tradicional. 

Defeito cuneiforme. 

K03.2 Erosão dentária 

Erosão dos dentes devida a: dieta; drogas e medicamentos; vômitos 

persistentes; idiopática; ocupacional. 

K03.3 Reabsorção patológica dos dentes 

Granuloma 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; negro; por betel;  

tabaco; verde.Tártaro (dentário): subgengival; supragengival. 

Mancha extrínseca nos dentes. 

K03.7 Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes 

Exclui: depósitos nos dentes (K03.6). 
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K03.8 Outras doenças especificadas dos tecidos duros dos dentes 

Dentina sensível; esmalte irradiado. 

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 da polpa. 

Pulpite: aguda; crónica (hiperplásica) (ulcerativa); supurativa. 

K04.1 Necrose da polpa 

Gangrena da polpa. 

K04.2 Degeneração da polpa 

Calcificação da polpa dentária; cálculos da polpa dentária; dentículos. 

K04.3 Formação anormal de tecidos duros na polpa 

Dentina secundária ou irregular. 

K04.4 Periodontite apical aguda de origem pulpar 

Periodontite apical aguda. 

K04.5 Periodontite apical crônica 

Granuloma apical ou periapical; periodontite apical. 

K04.6 Abscesso periapical com fístula 

Abscesso com fístula: dentário; dentoalveolar.  

K04.7 Abscesso periapical sem fístula 

Abscesso: dentário; dentoalveolar; 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 hepética 

[herpes simples] (B00.2). 

K05.1 Gengivite crônica 

Gengivite (crônica): descamativa; hiperplásica; marginal simples; ulcerativa. 

K05.2 Periodontite aguda 

Abscesso: parodontal; periodontal. 

Pericoronite aguda. 

Exclui: abscesso periapical (K04.7); abscesso com fístula (K04.6);  periodontite apical 

aguda (K04.4). 

K05.3 Periodontite crônica 

Pericoronite crônica. 

Periodontite: 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 aguda (K05.0); 

gengivite crônica (K05.1). 
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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, associadas a 

traumatismos 

Hiperplasia irritativa do rebordo alveolar [hiperplasia devida a dentadura]. 

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).  

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) e superposição (vertical) excessiva dos dentes superiores em relação aos inferiores. 

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; diástema; espaçamento anormal; luxação; rotação; 

transposição dos dentes.  

Dentes inclusos ou impactados em posição anormal ou dos adjacentes. 

Exclui: dentes inclusos ou impactados sem que haja anormalidade de 

posição (K01). 

K07.4 Má oclusão, não especificada 

K07.5 Anormalidades dentofaciais funcionais 

Fechamento anormal dos maxilares. 

Ma oclusão devida a: deglutição anormal; hábitos labiais, linguais ou chupar os dedos; 

respiração pela boca. 

Exclui: bruxismo (bruquismo) (F45.8); ranger os dentes (F45.8). 

K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular 

Desarranjo da articulação temporomandibular; mandíbula estalante. 

Síndrome ou complexo de Costen. 

Síndrome da dor e disfunção da articulação temporomandibular. 

Exclui: deslocamento (S03.0) e luxação (S03.4) atual da articulação 

temporomandibular.  

K07.8 Outras anomalias dentofaciais 

K07.9 Anomalia dentofacial, sem outra especificação 

K08 OUTROS TRANSTORNOS DOS DENTES E DE SUAS ESTRUTU RAS DE SUSTENTAÇÃO 
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K08.0 Exfoliação dos dentes devida a causas sistêmicas 

K08.1 Perda de dentes devida a acidente, extração ou a doenças periodontais 

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; odontalgia. 

Hipertrofia do rebordo alveolar; irregularidade do processo alveolar. 

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 incisivo; globulomaxilar; nasopalatino; palatino; papila.  

K09.2 Outros cistos da mandíbula 

Cisto da mandíbula: aneurismático; 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; nasoalveolar; nasolabial.  

Pérolas de Epstein. 

K09.9 Cistos da região oral, sem outras especificações 

K10 OUTRAS DOENÇAS DOS MAXILARES 

K10.0 Transtornos do desenvolvimento dos maxilares 

Cisto: ósseo latente dos maxilares; de Stafne. 

Torus: mandibular; palatino. 

K10.1 Granuloma central de células gigantes 

Granuloma de células gigantes. 

Exclui: granuloma periférico de células gigantes (K06.8).  

K10.2 Afecções inflamatórias dos maxilares 

Osteíte; osteomielite (neonatal), osteorradionecrose; periostite maxilar (aguda) (crônica) 

(supurativa); seqüestro ósseo maxilar.  

K10.3 Alveolite maxilar 

Alvéolo seco; osteíte alveolar.  

K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares 

Displasia fibrosa maxilar; exostose maxilar.  

Hiperplasia condilar unilateral; hipoplasia condilar unilateral. 

Querubismo. 

K10.9 Doença dos maxilares, sem outra especificação 

K11 DOENÇAS DAS GLÂNDULAS SALIVARES 

K11.0 Atrofia de glândula salivar 
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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 de glândula ou canal salivar.  

K11.6 Mucocele de glândula salivar 

Cisto mucoso (de): extravasamento de glândula salivar; retenção. 

Rânula. 

K11.7 Alterações da secreção salivar 

Hipoptialismo; ptialismo; xerostomia. 

Exclui: boca seca (R68.2). 

K11.8 Outras doenças das glândulas salivares 

Doença de Mikulicz; estenose de canal salivar; lesão linfoepitelial benigna de glândula 

salivar; sialectasia; sialometaplasia necrotizante. 

Exclui: síndrome seca [Sjögren] (M35.0).  

K11.9 Doença de glândula salivar, sem outra especificação 

Sialoadenopatia. 

K12 ESTOMATITE E LESÕES CORRELATAS 

Exclui: cancro oral (A69.0); estomatite gangrenosa (A69.0); gengivoestomatite por 

vírus do 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: devida à prótese; ulcerosa; vesiculosa. 

K12.2 Celulite e abscesso da boca 

Celulite da boca (assoalho); abscesso submandibular.  

Exclui: abscesso (de): glândula salivar (K11.3); língua (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 (K-14.-); estomatite e lesões correlatas 

(K12.-). 

K13.0 Doenças dos lábios 

Perlèche NCOP. 

Queilite: angular; ex foliativa; glandular. 

Queilodinia; queilose. 

Exclui: arriboflavinose (E53.0); perlèche devido a: candidíase e deficiência de riboflavina 

(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 e leucoedema do epitélio oral, inclusive da língua; leucoceratose do  

palato causada pela nicotina; palato do fumante. 

Exclui: leucoplasia pilosa (K13.3). 
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K13.3 Leucoplasia pilosa 

K13.4 Lesões granulomatosas e granulomatóides da mucosa oral 

Granulomas: eosinófilo e piogênico da mucosa oral; 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 denta dura] (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 (K13.2); leucoedema; eucoplasia; fibrose 

submucosa (K13.5); leucoplasia pilosa (K13.3); macroglossia [congênita] (Q38.2).  

K14.0 Glossite 

Abscesso da língua; ulceração (traumática) da língua.  

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 da língua; língua crenada; macroglossia. 

K14.9 Doença da língua, sem outra especificação 

Glossopatia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


