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Distúrbios do desenvolvimento e da erupção dos dentes
K00.0 .................................................................................... Anodontia, Hipodontia, Oligodontia
K00.1 ................................................................ Dentes supranumerários, Dentes suplementares
K00.2 ................................................................... Anomalias do tamanho e da forma dos dentes
K00.3 ............................................... Dentes manchados, Esmalte manchado, Fluorose dentária
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, Odontodisplasia regional
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, Retenção dentária
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

Dentes inclusos e impactados
K01.0 ..................................................................................................................... Dentes inclusos
K01.1 ............................................................................................................... Dentes impactados

Cárie dentária
K02.0 .................................................................................................. Cáries limitadas ao esmalte
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K02.1 .................................................................................................................. Cáries da dentina
K02.2 ................................................................................................................. Cárie do cemento
K02.3 ...................................................................................................... Cáries dentárias estáveis
K02.4 ......................................................................................................................... Odontoclasia
K02.8 ......................................................................................................... Outras cáries dentárias
K02.9 ...............................................................................Cárie dentária, sem outra especificação

Outras doenças dos tecidos dentários duros
K03.0 ...................................................................................................... Atrito dentário excessivo
K03.1 .................................................................................................................. Abrasão dentária
K03.2 .................................................................................................................... Erosão dentária
K03.3 ....................................................................................... Reabsorção patológica dos dentes
» Gramuloma interno da polpa, Reabsorção dentária
K03.4 ........................................................................... Hipercementose, Hiperplasia do cemento
K03.5 .................................................................................................................. Ancilose dentária
K03.6 ........................................................................................................... Depósitos nos dentes
K03.7............................................ Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes
K03.8 ............................................... Outras doenças especificadas dos tecidos duros dos dentes
» Dentina sensível, Esmalte irradiado
K03.9 .................................................... Doença dos tecidos duros dos dentes, não especificada

Doenças da polpa e dos tecidos periapicais
K04.0 ...... Pulpite, Abscesso da polpa, Pólipo, Pulpite aguda, pulpite crônica, 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 secundária ou irregular
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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 , dentoalveolar, SOE, periapical
K04.8 ....................................................................................................................... Cisto radicular
K04.9 ......................... Outras doenças da polpa e dos tecidos periapicais e as não especificadas

Gengivite e doenças periodontais
K05.0 .................................................................................................................... Gengivite aguda
K05.1 .................................................................................................................. Gengivite crônica
K05.2 ............................................................................................................... Periodontite aguda
K05.3 ........................................................................... Periodontite crônica, Pericoronite crônica
K05.4 ..................................................................................... Periodontose, Periodontose juvenil
K05.5 ............................................................................................... Outras doenças periodontais
K05.6 ..................................................................... Doença periodontal, sem outra especificação

Outros transtornos da gengiva e do rebordo alveolar s/ dentes
K06.0 ................................................................................................................. Retração gengival
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
K06.8 ............... Outros transtornos especificados da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes
K06.9 ........... Transtorno da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes sem outra especificação

Anomalias dentofaciais
K07.0 .................................................. Anomalias importantes (major) do tamanho da mandíbula
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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
K07.3 .......................................................................................... Anomalias da posição dos dentes
K07.4 ............................................................................................... Maloclusão, não especificada
K07.5 ...................... Anormalidades dentofaciais funcionais, Fechamento anormal dos maxilares
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
K07.8 .............................................................................................. Outras anomalias dentofaciais
K07.9 .................................................................... Anomalia dentofacial, sem outra especificação

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 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 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

Cistos da região bucal não classificados em outra parte
K09.0 ....................................................... Cistos odontogênicos de desenvolvimento, Ceratocisto
K09.1 ........................................ Cistos de desenvolvimento (não-odontogênicos) da região bucal
K09.2 ............................... Outros cistos das mandíbulas, Cisto da mandíbula:SOE, aneurismático,
hemorrágico, traumático
K09.8 ............................................... Outros cistos da região oral não classificados em outra parte
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» Cisto: dermóide, epidermóide, linfoepitelial da boca, nasoalveolar, nasolabial, Pérolas
de Epstein
K09.9 ................................................................... Cistos da região oral, sem outras especificações

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
K10.2 ..................................................................... Afecções inflamatórias dos maxilares, Osteíte,
Osteomielite, maxilar, Osteorradionecrose, Periostite, Seqüestro ósseo
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

Doenças das glândulas salivares
K11.0 ..................................................................................................... Atrofia de glândula salivar
K11.1 .............................................................................................. Hipertrofia de glândula salivar
K11.2 ............................................................................................................................ Sialadenite
K11.3 ................................................................................................. Abscesso de glândula salivar
K11.4 ...................................................................................................... Fístula de glândula salivar
K11.5 ......................................................... Sialolitíase, Cálculo de glândula ou canal salivar, Pedra
K11.6 ................................................................................................ Mucocele de glândula salivar
» Cisto mucoso (de): extravazamento de glândula salivar, retenção, Rânula
K11.7 .................................. Alterações da secreção salivar, Hipoptialismo, Ptialismo, Xerostomia
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K11.8 ................................................................................. Outras doenças das glândulas salivares
K11.9 ............................................................ Doença de glândula salivar, sem outra especificação

Estomatite e lesões correlatas
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
K12.2 .......................................................... Celulite e abscesso da boca, Abscesso submandibular
» Celulite da boca (assoalho)

Outras doenças do lábio e da mucosa oral
K13.0 ................................................................................................................ Doenças dos lábios
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
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
K13.7 ............................................................ Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral
» Mucinose oral focal

Doenças da língua
K14.0 ............................................................ Glossite, Abscesso da língua, Ulceração (traumática)
K14.1 .................................................................................................................. Língua geográfica

www.vidadeodonto.com.br

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
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
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