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CIRCULAR NORMATIVA

PARA: Instituições do Sistema de Saúde

 ASSUNTO:  Codificação Clinica do Quisto do Canal Tiroglosso- Diagnóstico e procedimentos

Por forma a garantir a normalização, aplicação de boas praticas e o estrito cumprimento das regras de 
codificação clínica em vigor, referente a temas de codificação complexos ou controversos, publica-se o 
presente esclarecimento.

O quisto do canal tiroglosso (Q89.2) resulta da persistência de um vestígio embrionário da tiróide – canal 
tiroglosso - e da produção e acumulação de muco pelas células da sua mucosa (quisto). 

Este vestígio embrionário corresponde ao que resta do “percurso” embrionário: origina-se na base do V 
lingual (foramen cecum), passa por dentro do osso hioide e liga-se à tiróide pelo lóbulo piramidal (pirâmide de 
Lalouette) -

A excisão do quisto do canal tiroglosso, conhecida como operação de Sistrunk, consiste na excisão do quisto 
(habitualmente em posição infra-hioideia) e de todo o trajecto do canal patente até à base da língua. Em 
termos práticos, excisa-se o quisto, o corpo do osso hioide, o prolongamento superior do canal e por vezes a 
sua origem na base da língua. 

Na ICD10PCS o vestígio embrionário (Q89.2) não corresponde, em termos de excisão, a nenhuma body part 
disponível uma vez que não se configura como tiroide, língua, osso hioide, fáscia ou tecido celular 
subcutâneo. Deve ser utilizado o Body System Anatomical Regions, General, com a Body Part Neck à qual 
acresce a codificação de excisão do osso hióide e, quando realizada, a excisão da base da língua:
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0WB60ZZ – Excision of Neck, Open Approach 
0NBX0ZZ - Excision of Hyoid Bone, Open Approach 
0CBM0ZZ – Excision of Pharynx, Open Approach

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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