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CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS 1999 VERSUS 2017. UM GUIA 

DIDÁTICO PARA PRÁTICA CLÍNICA 

 

 

Bruna Moreira Garcia  

 

 

RESUMO 

 

É evidente a necessidade do desenvolvimento da classificação das doenças e condições 

gengivais e periodontais, pois através da classificação clínicos e especialistas são capazes de 

se comunicar de uma forma eficaz, além de permitir que a doença seja diagnosticada e tratada 

adequadamente. Na classificação de 1999 foram identificadas algumas falhas, que através de 

novos estudos feitos por especialistas foram suscetíveis a alterações. Em 2017 no Workshop 

Mundial de Chicago essas alterações foram realizadas por cientistas através de bases de 

evidência. É notório que a maior mudança ocorreu na classificação da periodontite, onde em 

1999 obtinha duas categorias consideradas distintas, “crônica” e “agressiva”. Em 2017 todos 

os presentes no workshop entraram em um acordo de que ambas as categorias não apresentam 

sinais e sintomas clínicos distintos o suficiente para serem diferentes, portanto, elas se 

tornaram apenas periodontite, levando em consideração sua severidade e progressão. Além da 

periodontite, outras classificações sofreram mudanças e algumas classes e termos que não 

existiam foram introduzidos. Este artigo descreve as principais diferenças entre as 

classificações mais recentes, com intuito de auxiliar na prática clínica. 

 

Palavras-chave: Periodontite. Condições periodontais. Clínicos. 

 

 

CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES 1999 VERSUS 2017. A 

TEACHING GUIDE FOR CLINICAL PRACTICE 

 

ABSTRACT 

 

It is evident the need to develop the classification of gingival and periodontal diseases and 

conditions, because through the classification clinicians and specialists are able to communicate 

effectively, in addition to allowing the disease to be properly diagnosed and treated. In the 1999 

classification, some failure were identified, which through new studies by specialists were 

susceptible to changes. In 2017 at the World Workshop in Chicago these changes were made by 

scientists through evidence bases. It is well known that the biggest change occurred in the 

classification of periodontitis, where in 1999 there were two categories considered to be distinct, 

“chronic” and “aggressive”. In 2017, everyone present at the workshop agreed that both 

categories don`t have clinical signs and symptoms that are distinct enough to be different, so they 

have become just periodontitis, taking into account their severity and progression. In addition to 

periodontitis, other classifications underwent changes and some classes and terms that didn`t 

exist they were introduced. This article describes the main differences between the most recent 

classifications, in order to help in clinical practice. 

 

Keywords: Periodontitis. Periodontal conditions. Clinics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças periodontais e gengivais acometem o ser humano desde o início de sua 

existência, portanto se tornou de extrema importância desenvolver um sistema para identificar 

a etiologia e, assim, diagnosticar e tratar tais doenças (Elevado, 2009). 

Segundo Elevado (2009), com o desenvolvimento do sistema de classificação, também 

houve um avanço na comunicação entre cirurgiões dentistas e médicos, pois em qualquer 

lugar do mundo ao se falar em doenças e condições periodontais, é usado como referência o 

sistema de classificação vigente. 

O sistema de classificação das doenças periodontais vem sendo discutido entre 

clínicos, cientistas e educadores há décadas. Em 1989 foi conciliado entre os envolvidos um 

novo sistema de classificação no World Workshop in Clinical Periodontics, entretanto, a 

classificação de 1989 apresentava muitas falhas, envolvendo, conforme afirma Armitage 

(1999): “1) considerável sobreposição nas categorias de doenças, 2) ausência de um 

componente de doença gengival, 3) ênfase inadequada na idade de início da doença e nas 

taxas de progressão e 4) critérios de classificação imprecisos ou pouco claros.” (ARMITAGE, 

1999, p. 1).  

Em 1996 no Workshop in Periodontics foi evidenciada a necessidade de um novo 

sistema de classificação que pudesse retificar as deficiências do anterior. No ano de 1997, a 

Academia Americana de Periodontologia implementou uma comissão organizadora que ficou 

encarregada de realizar um Workshop Internacional, com o objetivo de reavaliar o sistema de 

classificação das doenças periodontais de 1989. Após alguns anos de pesquisa dos 

colaboradores, em 1999, foi realizado o Workshop Internacional para uma Classificação de 

Doenças e Condições Periodontais (ARMITAGE, 1999). 

Nessa nova classificação proposta em 1999, foram incluídos ou modificados alguns 

termos e conceitos com intuito de facilitar o diagnóstico. Por ser o sistema que chegou mais 

perto de atender as necessidades de todos os clínicos, perdurou por 18 anos.  

De acordo com Steffens e Marcantonio (2018), apesar de estabelecido um sistema , a 

ciência vive em uma incessante evolução, a busca por aprimoramento é constante, devido a 

isso, em 2017 durante o Workshop Mundial em Chicago foi feita novas alterações na 

classificação de 1999 por 110 especialistas que usaram como referência as maiores evidências 

disponíveis atualmente, desenvolvendo uma classificação contendo três grupos: 1) Saúde 

Periodontal, Doenças e Condições Gengivais; 2) Periodontite e 3) Outras condições que 

afetam o periodonto.  
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é ilustrar de uma forma didática, as principais 

mudanças entre a classificação de 1999 e a atual classificação das doenças periodontais, na 

tentativa de auxiliar o entendimento dos clínicos para aplicarem na prática clínica. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 DOENÇAS E CONDIÇÕES GENGIVAIS 

 

No Workshop Mundial em Chicago, os 110 especialistas determinaram que a 

classificação de doenças gengivais induzidas por biofilme necessitava ser reduzida e 

simplificada. Como resultado da mudança, a classificação das doenças gengivais induzidas 

por biofilme concentrou-se nas condições clinicamente identificáveis, por consequência, foi 

removido desta classificação os seguintes termos, conforme Murakami et al (2017) "gengivite 

associada ao ciclo menstrual", "gengivite associada ao contraceptivo oral" e "gengivite 

associada ao ácido ascórbico". Especificamente, a gengivite associada ao ciclo menstrual foi 

descartada porque sinais clínicos da doença raramente afetam as mulheres (cf. Quadro 2) 

(MURAKAMI et al, p. 7, 2017).  

Nas doenças gengivais não induzidas por placa, a principal diferença é a criação de 

uma nomenclatura mais abrangente e a inclusão dos códigos de diagnóstico da CID-10, porém 

a maioria das condições raramente se manifestam (HOLMSTRUP et al, 2017). 

Além da modificação, houve também a adição de saúde gengival e saúde periodontal 

na classificação de doenças e condições gengivais. Em sua forma primitiva, a saúde 

periodontal seria definida como a ausência de evidências histológicas de inflamação 

periodontal e nenhuma evidência de alteração anatômica no periodonto. No entanto, é preciso 

reconhecer que na maioria (se não em todos) os adultos, isso é improvável (LANG; 

BARTOLD, 2017).  

Logo, tal classificação é usada para identificar um periodonto íntegro (sem perda de 

inserção) e um periodonto reduzido, onde o paciente apresenta perda de inserção, porém a 

doença foi tratada e estabilizada ou perda de inserção devido a outros fatores não vinculados a 

doença (cf. Quadro 1). 

Houve a introdução também do termo gengivite incipiente, esse termo pode ser 

considerado uma condição de saúde gengival, porém pode se tornar rapidamente uma 

gengivite localizada se não for tratada imediatamente (MURAKAMI et al, 2017). 
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Quadro 1 – Doenças e condições gengivais  
 

1999 2017 

 

Doenças gengivais induzidas por biofilme 

 

Doenças gengivais induzidas por biofilme 

 

Doenças gengivais não induzidas por 

biofilme 

 

Doenças gengivais não induzidas por 

biofilme  

 

Não existia essa classificação 

 

Saúde gengival e saúde periodontal  

 

Fonte: Holzhausen et al (2019) 

 

Quadro 2 – Doenças gengivais induzidas por biofilme e fatores modificadores 

                                 1999                                  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doenças gengivais 

induzidas por 

biofilme  

Associada somente 

ao biofilme 

 

Associada a 

hormônios 

esteróides 

endócrinos 

(associada ao ciclo 

menstrual) 

 

Associada a fatores 

sistêmicos; 

Associada ao uso 

de medicamento; 

(uso de 

contraceptivos) 

 

Associada a 

desnutrição; (ácido 

ascórbico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doenças gengivais 

induzidas por 

biofilme  

Associada somente 

ao biofilme 

  

Associada ao 

periodonto integro  

 

Associada ao 

periodonto reduzido, 

sem periodontite 

prévia 

 

Associada ao 

periodonto reduzido, 

tratado 

periodontalmente 

 

Associada por 

fatores sistêmicos 

ou locais 

 

Aumento gengival 

influenciado por 

medicamento  
Fonte: Holzhausen et al (2019); Lindhe (2010). 

 

2.2 DOENÇAS E CONDIÇÕES PERIODONTAIS  

 

O sistema de classificação de 1999 visava diferenciar as formas de periodontite em 

periodontite crônica, agressiva, necrosantes, abscessos periodontais, periodontite com 
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manifestações de doenças sistêmicas e periodontite associada a lesões endodônticas (cf. 

Quadro 3). Entretanto, havia uma dificuldade em captar as diferenças entre a periodontite 

crônica e agressiva levando em consideração os critérios para diagnóstico. Essa dificuldade na 

prática clínica cotidiana e a sobreposição substancial entre as categorias de diagnóstico 

forneceram uma barreira aos clínicos na aplicação do sistema de classificação vigente na 

época (TONETTI et al, 2018).  

Em 2017 na nova classificação, os especialistas optaram em unir a periodontite 

crônica e agressiva em apenas uma classificação, titulada como periodontite, onde esta se 

divide em estágio e grau da doença. O estágio é definido a partir de escores (I,II,III,IV), 

quando se aumenta o escore, aumenta a severidade e complexidade da doença, a severidade 

está intimamente ligada a perda de inserção clínica que pode ser de 1 a 2 mm no estágio l da 

doença até maior que 5 mm no estágio IV da doença. O grau também é definido através de 

escores (A, B, C), ele reflete as evidências, ou o risco de progressão da doença e seus efeitos 

na saúde sistêmica (cf. Quadro 4) (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). 

Na periodontite com manifestação de doença sistêmica não houve mudanças 

significativas, pois nessa classificação foram incluídas novas doenças que são consideradas 

raras clinicamente. 

Quadro 3 – Doenças e condições periodontais  

1999 2017 

                                                  LOC                                                                                                             

 Periodontite crônica                                                   

                                                  GEN                                                                      

 

                                 

 

 Periodontite                                      

 

Estágio 

 

 

                                                  LOC 

Periodontite agressiva  

                                                  GEN 

 

                                 Grau 

Periodontite com manifestações de 

doenças sistêmicas Periodontite com manifestações de doenças 

sistêmicas 

Doenças periodontais necrosantes  Doenças periodontais necrosantes 

Abscessos do periodonto  

 

Outras condições que afetam o periodonto 
Periodontite associada a lesões 

endodônticas  

Deformidades e condições de 

desenvolvimento ou adquiridas  
 

 

Fonte: Holzhausen et al (2019)  
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1999 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Periodontite Crônica 

 

Maior prevalência 

em adultos (acima de 

30 anos) 

Progressão lenta e 

moderada 

Fatores 

predisponentes 

tabagismo, estresse e 

problemas 

sistêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodontite 

Estágio: 

Para definir o 

estágio da 

periodontite leva-

se em 

consideração a 

complexidade e 

severidade do 

caso. Sendo 

assim, a medida 

que o score 

aumenta (I,II,III e 

IV) maior a 

severidade e 

complexidade. 

 

Grau: 

Para definir o grau 

leva-se em 

consideração a 

evidência ou o 

risco de 

progressão. O 

score do grau 

aumenta (A,B,C) 

de acordo com a 

progressão da 

doença. 

  

 

 

 

Periodontite Agressiva 

 

 

Maior prevalência 

em jovens 

Progressão rápida e 

grave  

Histórico médico 

não significativo 

 

Fonte: Holzhausen et al (2019); Lindhe (2010). 

Quadro 4 – Periodontite   

Em 1999, foi inserido no grupo de doenças periodontais necrosantes duas categorias 

(periodontite ulcerativa necrosante e gengivite ulcerativa necrosante), porém em 2017, o termo 

“ulcerativa” foi removido dessas categorias, porque a ulceração foi considerada secundária a 

necrose (Herrera et al, 2017). Além da presença de gengivite ou periodontite, as doenças 

necrosantes têm uma íntima relação com fatores predisponentes como condições 

imunossupressoras, estresse, fumo, entre outras. Pacientes com doença periodontal necrosante 

são frequentemente suscetíveis a recorrência futura da doença.  

A doença periodontal necrosante também pode se tornar segundo Herrera et al (2017) 

uma "condição crônica", com uma taxa mais lenta de destruição (HERRERA et al, 2017, p. 4). 

Nos casos de envolvimento sistêmico grave, pode ocorrer progressão em outras lesões orais 

(Quadro 5). 
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   Fonte: Holzhausen et al (2019). 

 

A classificação de 1999 para abscessos periodontais incluía abscessos gengivais, 

periodontais, pericoronais e periapicais. Porém, esse sistema de classificação apresentava 

muitas contradições, como: (1) a diferenciação entre gengival e abscesso periodontal, o que 

poderia ser confuso, porque essa diferenciação se baseava simultaneamente em localização e 

etiologia; (2) considerar um abscesso periodontal crônico ou agudo pode não ser adequado, 

porque um abscesso, por definição, é uma lesão aguda; e (3) a inclusão de pericoronarite e 

abscessos periapicais na classificação junto à abscesso periodontal pode não ser apropriada 

(cf. HERRERA et al, 2017) no Quadro 6.  

Com as modificações realizadas em 2017, os abscessos periodontais são classificados 

em duas categorias, a primeira pacientes com periodontite, onde ele representa uma 

exacerbação da doença favorecido pela existência de bolsas, presença de furcas ou um defeito 

vertical em que o fechamento da bolsa pode levar a uma extensão da infecção nos tecidos 

periodontais circundantes (HERRERA et al, 2017). A segunda categoria pacientes sem 

periodontite, o abscesso periodontal pode ocorrer em sítios previamente íntegros devido a 

presença de corpo estranho (fio dental, elástico ortodôntico, entre outros) hábitos prejudiciais 

e abscessos após procedimentos cirúrgicos. (Quadro 6) 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Doenças periodontais necrosantes 
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Quadro 6 – Abscessos do periodonto  

1999 2017 

 

 

 

 

 

 

Abscessos do 

periodonto  

 

 

Abscesso gengival 

 

Abscesso 

periodontal 

 

Abscesso 

pericoronal 

 

Abscesso 

periapical 

 

 

 

 

 

 

 

Outras condições 

que afetam o 

periodonto  

 

 

 

 

 

 

Abscessos do 

periodonto  

 

Em pacientes 

com 

periodontite. 

Em pacientes 

sem 

periodontite: 

fatores 

ortodônticos, 

alterações 

anatômicas, 

iatrogênicas, 

reabsorção 

externa, 

aumento 

gengival  

Fonte: Holzhausen et al (2019); David Herrera et al (2017). 

 

As lesões endodônticas periodontais também sofreram modificações, em 1999 eram 

categorizadas seguindo a classificação publicada em 1972 por Simon et al, onde ele dividia 

essas lesões em cinco categorias diferentes, conforme apresenta Herrera, (2017): (1) lesões 

endodônticas primárias; (2) lesões endodônticas primárias com comprometimento periodontal 

secundário; (3) lesões periodontais primárias; (4) lesões periodontais primárias com 

envolvimento endodôntico secundário; e (5) lesões combinadas “verdadeiras”.” (HERRERA 

et al, 2017, p. 11). No entanto os seguintes problemas foram associados a esse sistema: (1) 

agrupar todas as doenças em uma única sessão “Periodontite associada a lesão endodôntica” 

não era ideal. (2) a categoria “Lesões combinadas verdadeiras” era muito genérica e 

insuficiente, por fim, as doenças devem ser classificadas de acordo com os sinais e sintomas 

possíveis de serem avaliados. 

Em 2017 os especialistas chegaram à conclusão de que usar como principal critério 

diagnóstico a “história da doença” não era uma tática simplificada, pois na maioria das vezes 

os profissionais não têm acesso a história completa. (HERRERA et al, 2017, p. 11). Portanto, 

a classificação para lesões endodônticas periodontais foi substituída por uma classificação 

onde o status atual da doença que determina sua categoria que pode ser, segundo Steffens e 

Marcantonio (2018): “(1) lesão endodôntica periodontal com dano radicular; (2) lesão 

endodôntica periodontal em pacientes com periodontite grau 1,2 ou 3; (3) lesão endodôntica 
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periodontal em pacientes sem periodontite grau 1,2 ou 3.” (STEFFENS; MARCANTONIO, 

2018, p. 6). Veja Quadro 7: 

 

 

Quadro 7 – Lesão endodôntica-periodontal 

Fonte: Holzhausen et al (2019); David Herrera et al (2017). 

 

Forças oclusais traumáticas são definidas como qualquer força oclusal que resulte em 

dano aos tecidos e/ou ao aparato de inserção periodontal. (STEFFENS; MARCANTONIO, 

2018). Não houve alterações significativas nas categorias do trauma oclusal, ainda é 

preconizada duas categorias: (1) trauma oclusal primário e (2) trauma oclusal secundário. 

Porém, em 1999 estas categorias encontravam-se dentro da classificação de deformidades e 

condições de desenvolvimento ou adquiridas. Em 2017, os especialistas optaram por 

desenvolver uma nova classe para incluir diversas categorias, nomeada de outras condições 

que afetam o periodonto. (Quadro 8). 

 

 

 

1999 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesão 

endodôntica-

periodontal  

 

Lesão endodôntica 

primária 

 

Lesão endodôntica 

primária com 

comprometimento 

periodontal secundário  

 

Lesão periodontal 

primária  

 

Lesão periodontal 

primária com 

comprometimento 

endodôntico secundário  

 

Lesão combinada 

“verdadeira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras 

condições 

que afetam o 

periodonto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesão 

endodôntica-

periodontal  

                               

 

 

 

 

Com dano 

radicular. 

Sem dano 

radicular: 

Paciente com 

periodontite grau 

1,2 ou 3. 

Paciente sem 

periodontite grau 

1,2 ou 3. 
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Quadro 8 – Trauma Oclusal 

Fonte: Holzhausen et al (2019) 

 

Embora a etiologia das recessões gengivais permaneça incerta, vários fatores 

predisponentes foram sugeridos, como biotipo periodontal e gengiva anexada, impacto da 

escovação, impacto das margens restauradoras cervicais, impacto da ortodontia, entre outras 

condições (CORTELLINI, 2018).  

Em 1999 era preconizado a utilização da classificação de Miller para categorizar as 

recessões gengivais que se encontravam dentro da classe de deformidades e condições de 

desenvolvimento ou adquiridas. Uma classificação de recessão moderna foi proposta em 2017 

por Cairo et al, ele dividia as recessões em 3 classes (I, II, III) onde a classe I de Cairo é a 

junção da classe I e II de Miller, é possível prever 100% da cobertura radicular. Na classe II 

(sobrepondo-se a classe III de Miller), alguns estudos clínicos randomizados indicam o limite 

de perda inter-dental dentro da qual é previsível 100% de cobertura radicular, aplicando 

diferentes procedimentos. Por fim, na classe III (superando a classe IV de Miller) a cobertura 

total da raiz não é alcançável (Quadro 9) (CORTELLINI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 1999                          2017  

 

 

Deformidades e 

condições de 

desenvolviment

o ou adquiridas  

 

 

 

 

Trauma 

oclusal  

 

Trauma 

oclusal 

primário 

 

 

Trauma 

oclusal 

secundário  

 

 

 

Outras 

condições que 

afetam o 

periodonto  

 

 

 

 

Trauma 

oclusal  

 

Trauma 

oclusal 

primário  

 

 

Trauma 

oclusal 

secundário  
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Quadro 9 – Retrações Gengivais  

1999 2017 

 

 

Deformidades e 

condições de 

desenvolvimento 

ou adquiridas  

 

 

 

Recessão 

gengival  

 

Classificação 

de Miller  

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

 

 

 

Outras condições 

que afetam o 

periodonto  

 

 

 

Retração 

gengival  

 

Classificação 

de Cairo 

Classe I 

(Miller I e II) 

Classe II 

(Miller III) 

Classe III 

(Miller IV) 
Fonte: Duarte (2015); Cortellini (2018) 

 

Por fim, o termo distância biológica foi substituído pelo termo inserção supracrestal, 

onde os tecidos supracrestais são histologicamente compostos por epitélio juncional e tecido 

conjuntivo, não incluindo mais o sulco gengival nessa nomenclatura.  

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O sistema de classificação de doenças e condições gengivais e periodontais estão em 

constante evolução. A cada revisão os especialistas buscam através da ciência simplificar o 

dia a dia dos clínicos. Na nova classificação, é evidente que a maior mudança ocorreu na 

periodontite, pois foi a categoria que sofreu mais críticas durante esses 18 anos em que a 

classificação de 1999 esteve vigente. Entretanto, todas as outras classes sofreram alterações, 

embora na maioria delas não houve mudanças extremamente significativas. Embora não 

citadas, as doenças periimplantares também sofreram modificações, contudo os tecidos 

periimplantares não eram o foco deste presente trabalho. 

Apesar da necessidade de atualizar a classificação de acordo com os novos estudos, é 

imensamente complexo classificar essas doenças, devido a isso, todas as classificações 

vigentes até hoje apresentam falhas e recebem críticas.  
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