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CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS 1999 VERSUS 2017 

 

 

Thiago Crispim Moreira 

 

 

RESUMO 

 

Visualizando as diferenças encontradas na manifestação das doenças periodontal (DP), foi 

desenvolvida uma padronização na classificação das doenças, a fim de facilitar o diagnóstico 

pelo profissional de odontologia. A primeira classificação surgiu em 1989, sendo revisada e 

melhorada pela AAP (American Academy of Pediatrics) em 1999 e, por fim, em 2017, a APP 

e a Federação Europeia de Periodontologia (EFP) revisaram e reformularam a classificação, 

sendo essa a mais atual. 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 profissionais para aplicarem na 

prática clínica. A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão bibliográfica, sendo a 

pesquisa qualitativa do tipo descritiva. Por fim, conclui-se que a classificação de 2017 acabou 

reparando importantes falhas encontradas na classificação anterior, sendo assim, a tecnologia 

nos permite explorar cada vez mais as particularidades das doenças e os fatores que 

influenciam no seu desenvolvimento, progressão, gravidade e tratamento, permitindo assim, 

uma melhor aplicação dos conhecimentos na prática clínica. 

 

Palavras-chave: Odontologia. Doenças Periodontal. Tratamento Periodontal.  

 

 

CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES 1999 VERSUS 2017 

 

ABSTRACT 

 

Visualizing the differences found in the manifestation of periodontal diseases (PD), a 

standardization was developed in the classification of diseases, in order to facilitate the diagnosis 

by the dental professional. The first classification appeared in 1989, being revised and improved 

by the AAP (American Academy of Pediatrics) in 1999, and finally, in 2017 the APP and the 

European Federation of Periodontology (EFP) revised and reformulated the classification, the 

most current being. The objective of this work is to illustrate in a didactic way the main changes 

between the 1999 classification and the current classification of periodontal diseases in an 

attempt to help the professionals' understanding to apply in clinical practice. The methodology 

used in this work was the bibliographic review, being the qualitative research of the descriptive 

type. Finally, conclude that the 2017 classification ended up repairing important flaws found in 

the previous classification, therefore, technology allows us to explore more and more the 

particularities of diseases and the factors that influence their development, progression, severity 

and treatment, thus allowing , a better application of knowledge in clinical practice. 

 

Keywords: Dentistry. Periodontal Diseases. Periodontal treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Até a década de 1980, a literatura classificava a doença periodontal (DP) como uma 

condição única. Entretanto, o reconhecimento das várias formas de manifestação da doença 

fez com que fosse necessária a criação de uma padronização da classificação para um melhor 

diagnóstico diferencial. Assim, em 1989, a Associação Americana de Periodontia (AAP) 

desenvolveu uma classificação contendo 5 formas primárias da patologia (RANNEY, 1991; 

RANNEY, 1993). 

Com o decorrer dos anos, foi-se observando que a atual classificação possuía muitas 

fragilidades ainda, como a ênfase na idade de início e nas taxas de progressão, a falta de 

inclusão das doenças gengivais e a falta de clareza dos critérios de inclusão. Desse modo, em 

1999, a AAP revisou a classificação até então vigente e elaborou uma nova, mais detalhada, 

criteriosa, complexa, com novos tópicos e diversas subdivisões para melhor classificar as 

diferentes formas de manifestação das doenças gengivais e periodontais (HIGHFIELD, 2009). 

Recentemente, em novembro de 2017, a AAP e a Federação Europeia de 

Periodontologia (EFP) estiveram à frente de uma reforma no sistema de classificação das 

doenças periodontais. Essa nova classificação universal realizou alterações na última, mais 

amplamente aceita e utilizada, a de 1999, aplicando novos conceitos e reformulando falhas da 

classificação anterior (COSTA et al, 2019). A etiologia e a patogênese das doenças 

periodontais ainda vêm sendo estudadas pela comunidade científica, logo, sua classificação 

necessita de constantes redefinições para acompanhar os avanços e descobertas acerca do 

assunto (DIAS; PIOL; ALMEIDA; 2006). 

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 profissionais para aplicarem na prática clínica. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 A DOENÇA PERIODONTAL 

 

As doenças gengivais e periodontais sempre foram presentes na história da saúde oral. 

A paleontologia relata perda óssea alveolar e escritos relacionados à saúde bucal e tratamentos 

primitivos desde o antigo Egito, América pré-colombiana e antigos hebreus. Hipócrates (460-
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377 a.C.), o pai da medicina moderna, relacionou a DP ao acúmulo de cálculo dentário. 

Albucasis (936-1013) desenvolveu uma enciclopédia médica, denominada al-Tasrif, que, 

assim como Hipócrates, relacionada a doença à presença de cálculo dentário, além de 

desenvolver técnicas de curetagem de dentes, exodontia e sustentação de dentes com 

mobilidade utilizando fio de ouro (CARRANZA et al, 2011). 

No século XVII, Pièrre Fauchard foi pioneiro em diagnóstico e tratamento para a 

doença periodontal, recomendando o uso de dentifrícios, contenção de dentes e raspagem do 

cálculo como tratamento indicado para a doença. No século XVIII, os ingleses Hunter e Fox 

desenvolveram a classificação da doença periodontal, diferenciando o acometimento da 

gengiva e do osso alveolar. Logo mais, a DP foi chamada de “doença de Riggs”, em 

referência a J. M. Riggs, especialista em periodontia e defensor da terapia conservadora, 

atribuindo o sucesso do tratamento periodontal à profilaxia dos dentes (HUJOEL et al, 2012; 

LEON et al, 2016). 

A DP é um conjunto de condições patológicas inflamatórias dos tecidos de suporte dos 

dentes (periodonto de proteção e/ou sustentação) que causa destruição gradual do ligamento 

periodontal e osso alveolar, formando bolsas periodontais e mudanças na densidade e altura 

óssea local. A DP se desenvolve a partir de uma inflamação gengival em resposta a uma 

infecção bacteriana (DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006; CARRANZA et al, 2011). É uma 

patologia que se inicia pelo acúmulo, em sua maioria, de bactérias anaeróbias Gram-

negativas, na região subgengival (SANTOS; SIQUEIRA, 2016), sendo Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forshytia e Treponema 

denticola as principais bactérias envolvidas na progressão e gravidade da doença. Porém, a 

DP não depende apenas da presença desses microorganismos; fatores ambientais e genéticos 

também estão relacionados ao seu desenvolvimento, progressão e gravidade, como distúrbios 

hormonais, nutrição deficiente, idade, fatores de retenção de placa locais, estresse e 

tabagismo. A sua taxa de progressão aumenta com a idade e se correlaciona com a 

experiência anterior da doença (LEON et al, 2016; FLEMMING, 1999). 

A gengivite e a periodontite são as formas mais comuns da DP, sendo a primeira uma 

condição inflamatória que envolve apenas o periodonto de proteção, provocando sinais 

clínicos de inflamação no tecido gengival (LINS et al, 2011), como aumento gengival devido 

a edema ou fibrose, cor avermelhada ou vermelho-azulada, temperatura do sulco elevada, 

sangramento ao toque e aumento do exsudato gengival, sem perda de inserção ou perda óssea 

alveolar e é, geralmente, induzida pelo biofilme (LINDHE; LANG; KARRING, 2010; 

CARRANZA et al, 2011). As lesões causadas pela inflamação gengival são reversíveis e 



6 

 

geralmente regridem, espontaneamente, após a remoção meticulosa da placa bacteriana 

(RANNEY, 1999; CARRANZA et al, 2011).  

A periodontite envolve, além do periodonto de proteção, o periodonto de sustentação, 

com destruição gradual do ligamento periodontal e osso alveolar (LINS et al, 2011). É uma 

progressão da gengivite e apresenta lesões consideradas irreversíveis, incluindo sinais e 

sintomas como alterações de cor, textura e volume da gengiva marginal; sangramento à 

sondagem na região de bolsa gengival; aumento da profundidade de bolsa periodontal; perda 

de nível de inserção à sondagem; recessão gengival; perda de osso alveolar; exposição de 

furca; aumento da mobilidade dentária e eventual perda do dente (LINDHE; LANG; 

KARRING, 2010). 

Com o desenvolvimento científico a respeito da DP e sua variedade de manifestações 

clínicas, a necessidade de classificação em diversos subtipos foi surgindo (LEON et al, 2016). 

O sistema de classificação de 1989 foi substituído pelo de 1999, e o atual sistema de 2018 

atualizou o de 1999, preenchendo lacunas e pequenas falhas (COSTA et al, 2019). 

 

 

2.2 ANTIGOS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E CONDIÇÕES 

PERIODONTAIS 

 

A AAP, em 1989, adotou uma classificação universal que revisou o sistema de 1977. 

O sistema de 1977 dividia a periodontite em dois grupos: periodontite juvenil e periodontite 

marginal crônica. Os avanços da ciência na área permitiram o entendimento de que a 

periodontite se difere na etiologia, história natural, progressão e resposta ao tratamento.  

Com isso, em novembro de 1986, a AAP adotou uma nova classificação, que passou a 

ser aplicada apenas em 1989 (DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006; HIGHFIELD, 2009; 

RANNEY, 1993). A nova classificação relacionava a saúde sistêmica a problemas 

periodontais e dividia a patologia em cinco grandes grupos e alguns subgrupos (DIAS; PIOL; 

ALMEIDA, 2006; WIEBE; PUTNINS, 2000), conforme exposto no Quadro 1: 

 

 

 

 

 



7 

 

Quadro 1 - Classificação das doenças periodontais de 1989. 

I. Periodontite do adulto 

II. Periodontite de estabelecimento precoce 

A. Pré puberal 

1. Generalizada 

2. Localizada 

B. Juvenil 

1. Generalizada 

2. Localizada 

C. De rápida progressão 

III. Periodontite associada a doenças sistêmicas  

IV. Periodontite ulcerativa necrosante  

V. Periodontite refratária  

Fonte: adaptado de DIAS; PIOL; ALMEIDA, (2006); WIEBE; PUTNINS, (2000). 

 

Apesar das melhorias do novo sistema de classificação comparado ao anterior, ainda 

se destacaram algumas deficiências, como: ausência de classificação das doenças gengivais, 

sobreposição entre categorias de doenças; dificuldade em integrar certos pacientes em 

qualquer um dos grupos; uma ênfase na idade de início e alguns critérios de classificação 

pouco claros (WIEBE; PUTNINS, 2000).  

Ranney (1993) publicou uma proposta de uma nova classificação, mais simplificada, 

na qual a periodontite se subdividia em dois grupos principais: periodontite do adulto e 

periodontite de início precoce. Essa classificação foi adotada pelo Workshop europeu e 

acabou sendo utilizada, juntamente com o sistema de 1989, na prática clínica em todo o 

mundo (DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006; CATON et al, 2018).  

Essa publicação definiu como gengivite as doenças que envolviam apenas os tecidos 

gengivais e as doenças que acometiam o ligamento periodontal, cemento ou osso alveolar 

foram categorizadas como “periodontite”; além disso, o autor também excluiu a possibilidade 

da DP se desenvolver puramente a partir de um problema sistêmico (RANNEY, 1993). 

Embora tenha sido amplamente aceita na época, também possuía algumas falhas, como, por 

exemplo, a ausência de classificação de doenças periodontais associadas a lesões 

endodônticas (DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006), conforme Quadro 2 e 3. 
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Quadro 2 – Versão resumida da classificação das doenças gengivais, segundo Ranney, 1993. 

I. GENGIVITE 

A. Gengivite por placa bacteriana  

1. Não agravada 

2. Agravada sistemicamente 

B. Gengivite Ulcerativa Necrosante  

1. Determinantes sistêmicos  

2. Relacionada ao HIV 

C. Gengivite não relacionada à placa 

1. Associada a doenças dermatológicas 

2. Alérgica 

3. Infecciosa  

Fonte: adaptado de RANNEY, (1993); DIAS; PIOL; ALMEIDA, (2006). 

 

Quadro 3 - Versão resumida da classificação das doenças periodontais, segundo Ranney, 

(1993). 

II. PERIODONTITE 

A. Periodontite do adulto 

1. Não agravada 

2. Agravada sistemicamente 

B. Periodontite de estabelecimento precoce 

1. Localizada 

2. Generalizada 

3. Relacionada a doenças sistêmicas  

4. Determinantes sistêmicos desconhecidos 

C. Periodontite ulcerativa necrosante 

1. Determinantes sistêmicos  

2. Relacionada ao HIV 

3. Relacionada à desnutrição  

D. Abscesso periodontal  

Fonte: adaptado de RANNEY, (1993); DIAS; PIOL; ALMEIDA, (2006). 

 

Tais sistemas seguiram sendo utilizados até a realização do Workshop Internacional 

para Classificação de Doenças e Condições Periodontais de 1999, onde foi apresentada uma 

reclassificação dos problemas periodontais com os detalhes necessários para sua aplicação na 

prática clínica (ARMITAGE, 1999), como a inclusão de doenças gengivais e de abscessos 
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periodontais, substituição de periodontite do adulto por periodontite crônica, substituição de 

periodontite de início precoce por periodontite agressiva, eliminação de periodontite 

refratária, substituição de periodontite ulcerativa necrosante por doenças periodontais 

necrosantes, lesões perio-endodônticas e deformidades e condições de desenvolvimento ou 

adquiridas (ARMITAGE, 1999; CASTRO; DUARTE, 2000). Até então, a comunidade 

científica debatia sobre se as apresentações de casos fenotipicamente diferentes representam 

doenças diferentes ou apenas variações de uma única doença.  

O novo sistema de classificação se respaldou em pesquisas na área que enfatizaram as 

características individuais da periodontite e, portanto, diferenças no fenótipo, baseando-se na 

identificação de bactérias específicas como agentes etiológicos da periodontite, na existência 

de múltiplos fatores de risco modificáveis e na relevância da susceptibilidade genética e 

polimorfismos associados à gravidade da doença (TONETTI; GREENWELL; KORNMAN, 

2018). A classificação de doenças e condições periodontais adotada em 1999 pela AAP está 

resumida no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4 - Versão resumida da classificação das doenças periodontais de 1999.  

I. Doenças gengivais 

A. Induzida por placa 

B. Não induzida por placa 

II. Periodontite crônica 

III. Periodontite Agressiva 

IV. Periodontite associada a doenças sistêmicas 

V. Doenças periodontais necrosantes 

VI. Abscessos do periodonto 

VII. Periodontite associada a lesões endodônticas  

VIII. Deformidades e condições de desenvolvimento ou adquiridas 

Fonte: adaptado de WIEBE; PUTNINS, (2000); HIGHFIELD, (2009). 

 

A gengivite foi incluída e dividida em dois tipos, havendo, inclusive, uma subdivisão 

da categoria “gengivite induzida por placa” que relaciona condições sistêmicas ao 

aparecimento das manifestações clínicas, como alterações no sistema endócrino e discrasias 

sanguíneas, medicamentos e desnutrição (ARMITAGE, 1999; WIEBE; PUTNINS, 2000; 

DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006; HIGHFIELD 2009; CARRANZA et al, 2011). As lesões 

gengivais não induzidas englobam aquelas causadas por infecções bacterianas específicas 

(como Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum e algumas espécies de estreptococos, entre 
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outras), fúngicas ou virais, condições sistêmicas de origem genética, condições 

dermatológicas, reações alérgicas, trauma, reações de corpo estranho, lesões traumáticas e 

gengivites que não se encaixam em nenhuma das outras categorias (ARMITAGE, 1999; 

WIEBE; PUTNINS, 2000; HIGHFIELD, 2009), conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Versão resumida da classificação das doenças gengivais (Sistema de 

Classificação de 1999). 

I.A. DOENÇAS GENGIVAIS INDUZIDAS 

POR PLACA 

I.B. DOENÇAS GENGIVAIS NÃO 

INDUZIDAS POR PLACA 

1. Doença gengival unicamente associada à 

placa bacteriana 

2. Doença gengival modificada por fatores 

sistêmicos 

3. Doenças gengivais modificada por 

medicamentos 

4. Doença gengival modificada por desnutrição 

1. Doenças gengivais de origem bacteriana 

específica 

2. Doenças gengivais de origem viral 

3. Doenças gengivais de origem fúngica 

4. Lesões gengivais de origem genética 

5. Manifestações gengivais de condições 

sistêmicas 

6. Lesões traumáticas (factícias, iatrogênicas ou 

acidentais) 

7. Reações a corpo estranho 

Fonte: adaptado de ARMITAGE, (1999); DIAS; PIOL; ALMEIDA, (2006); CARRANZA et al, 

(2011). 

 

A classificação da periodontite também sofreu modificações com a atualização de 

1999. Antigamente, classificava-se como “periodontite do adulto”, o grupo de doenças 

periodontais destrutivas e de progressão lenta (podendo ter curtos períodos de rápida 

progressão). Na reclassificação foi nomeado “periodontite crônica”, pois a definição de 

periodontite baseada na idade não condizia com a realidade clínica, visto que pacientes 

adolescentes e, eventualmente, crianças, também poderiam desenvolver aquela forma da 

doença, e o termo “crônico” soava mais inespecífico. O grupo denominado “periodontite de 

estabelecimento precoce”, do sistema de 1989, também foi substituído por “periodontite 

agressiva” pelo mesmo problema relacionado à idade do paciente e o início das manifestações 

clínicas da patologia. A nova denominação foi subdividida em dois grupos: periodontite 

agressiva localizada e periodontite agressiva generalizada (ARMITAGE, 1999; WIEBE; 

PUTNINS, 2000; CASTRO; DUARTE, 2000; DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006; HIGHFIELD, 
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2009; GOIRIS; WITEK; STRIECHEN, 2010). O grupo “periodontite refratária” foi removido 

da classificação universal, pois designava um grupo de pacientes no qual a progressão da 

doença prosseguia mesmo com o tratamento correto sendo realizado, e a AAP entendeu que 

qualquer categoria estava sujeita a enfrentar o problema, sendo desnecessário uma categoria à 

parte (ARMITAGE, 1999; WIEBE; PUTNINS, 2000; CASTRO; DUARTE, 2000; DIAS; 

PIOL; ALMEIDA, 2006), exposto no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Versão resumida da classificação das doenças periodontais (Sistema de 

Classificação de 1999). 

PERIODONTITES 

I. Periodontite crônica  

A. Localizada 

B. Generalizada 

II. Periodontite agressiva 

A. Localizada 

B. Generalizada  

III. Periodontite associada a doenças sistêmicas 

A. Associada a desordens hematológicas 

B. Associada a desordens genéticas  

C. Não especificadas de outra forma 

IV. Doenças periodontais necrosantes 

A. Gengivite ulcerativa necrosante (GUN) 

B. Periodontite ulcerativa necrosante (PUN) 

V. Abscessos do periodonto 

A. Abscesso gengival 

B. Abscesso periodontal  

C. Abscesso pericoronário 

VI. Periodontite associada a lesões endodônticas  

A. Lesões perio-endodônticas combinadas 

VII. Deformidades e condições de desenvolvimento ou adquiridas 

A. Fatores localizados relacionados aos dentes que modificam ou predispõem a 

doenças gengivais / periodontite induzidas por placa 

B. Deformidades e condições mucogengivais ao redor dos dentes 

C. Deformidades e condições mucogengivais em rebordos edêntulos 

D. Trauma oclusal 

Fonte: adaptado de ARMITAGE, (1999); HIGHFIELD, (2009). 
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A diabetes melito (DM) é conhecidamente um fator agravante para as doenças 

gengivais e periodontais, tanto para seu desenvolvimento quanto para a progressão e 

gravidade da doença, tendo alguns estudos considerado a DP uma das complicações 

“clássicas” da diabetes. O aumento da prevalência e gravidade da DP em pacientes diabéticos 

está relacionado à resposta imunológica comprometida do indivíduo acometido pela doença 

metabólica. Além disso, a relação DM-DP é uma via de mão dupla: a DP provoca efeito 

sistêmico, interferindo no metabolismo e diminuindo a resistência do diabético à insulina, 

fenômeno causado pela presença de infecções bacterianas e virais (GROSSI; GENCO, 1998; 

MEALEY; OATES, 2006).  

A razão pela qual a DM não está especificada em nenhuma das categorias é porque os 

autores consideram que este seja um fator modificador de todas as formas de periodontite, não 

devendo limitar um grupo apenas para relacionar a DM à periodontite. Entretanto, a DM entra 

como fator modificador em um dos grupos de classificação das doenças gengivais induzida 

por placa (Quadro 3.II.4). Apesar de contraditória, a justificativa dos autores foi que a 

gengivite induzida por placa foi considerada uma entidade única (ARMITAGE, 1999; 

CASTRO; DUARTE, 2000; DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006). 

Assim como os sistemas de classificação anteriores foram substituídos por outros mais 

atualizados, em novembro de 2017, no Workshop Mundial para a Classificação das Doenças e 

Condições Periodontais e Peri-Implantares, a AAP e a Federação Europeia de Periodontia 

(European Federation of Periodontology – EFP) apresentaram um novo modelo para o 

entendimento atual das doenças e condições periodontais e peri-implantares. Nos quase 20 

anos de aplicação clínica da classificação de 1999, publicações questionavam algumas 

limitações do sistema vigente, como a impossibilidade de classificar casos de recessão e perda 

de aderências devido a um histórico de periodontite crônica. O termo “periodontite agressiva” 

poder remeter à ideia de que os outros tipos de periodontites são menos graves, sobreposição 

de categorias, entre outras. Assim, a nova classificação visa preencher as lacunas do sistema 

anterior, permitindo sua adaptação não somente no ambiente clínico, mas também nas áreas 

de investigação e estudos epidemiológicos (CATON et al, 2018; COSTA et al, 2019). 
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2.3 A NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E CONDIÇÕES PERIODONTAIS E 

PERI-IMPLANTARES 

 

Uma das principais novidades do novo sistema é a inclusão de uma classificação de 

doenças e condições peri-implantares. Essa nova categoria estabeleceu definições para saúde 

peri-implantar e critérios para classificar pacientes acometidos por três condições patológicas 

que possuem relação com o biofilme oral e causam perda do tecido ósseo de suporte. Assim, 

na classificação de 2017, há três grandes grupos para as condições periodontais e outros 

quatro para as condições peri-implantares (BERGLUNDH et al, 2018), segundo Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Principais categorias da classificação das doenças e condições periodontais e 

peri-implantares de 2017. 

DOENÇAS E CONDIÇÕES 

PERIODONTAIS 

DOENÇAS E CONDIÇÕES PERI-

IMPLANTARES 

I. Saúde periodontal, condições e 

doenças gengivais  

II. Periodontite  

III. Outras condições que afetam o 

periodonto 

I. Saúde peri-implantar  

II. Mucosite peri-implantar  

III. Peri-implantite  

IV. Deficiências nos tecidos peri-

implantares moles e duros 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018). 

 

As doenças e condições periodontais são especificadas através dos seguintes grandes 

subgrupos, conforme Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Versão resumida das doenças e condições periodontais da classificação das 

doenças e condições periodontais e peri-implantares de 2017 

DOENÇAS E CONDIÇÕES PERIODONTAIS 

I. Saúde periodontal, condições e doenças gengivais  

A. Saúde periodontal e saúde gengival  

B. Gengivite induzida pelo biofilme  

C. Doenças gengivais não induzidas pelo biofilme 

II. Periodontite 

A. Doenças periodontais necrosantes  

B. Periodontite  
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C. Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas 

III. Outras condições que afetam o periodonto 

A. Manifestações periodontais de doenças ou condições sistêmicas (doenças ou 

condições sistêmicas que afetam os tecidos periodontais de suporte)  

B. Abscessos periodontais e lesões endoperiodontais  

C. Condições e deformidades mucogengivais  

D. Forças oclusais traumáticas  

E. Fatores relacionados ao dente e às próteses 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018). 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

3.1 AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS DAS DOENÇAS GENGIVAIS E PERIODONTAIS 

DAS CLASSIFICAÇÕES DE 1999 E 2017. 

 

3.1.1 Saúde gengival e saúde periodontal 

 

A classificação de 2017 trouxe um componente novo: saúde gengival e saúde 

periodontal. Até então, saúde periodontal era definida como a ausência de doença periodontal 

inflamatória, permitindo ao indivíduo função normal sem sofrer quaisquer consequências 

(mentais ou físicas) como resultado de uma doença passada. Os autores debateram sobre se 

um periodonto anatomicamente reduzido por conta de história prévia de doença (como 

recessão gengival, perda de inserção e perda óssea) podem ser redefinidas como condições 

saudáveis na ausência de processo inflamatório após um tratamento periodontal eficiente 

(CATON et al, 2018; JEPSEN, 2020), categorizando definições específicas para saúde ou 

inflamação gengival após tratamento da periodontite concluído, tendo como base o 

sangramento à sondagem e profundidade do sulco e/ou bolsa residual (CATON et al, 2018). 

A saúde gengival e periodontal foi dividida, então, em dois grupos: Saúde clínica em 

um periodonto íntegro e saúde clínica gengival em um periodonto reduzido. O primeiro grupo 

foi definido como “Sem perda de inserção, profundidade de sondagem de até 3 mm, 

sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica” 

(STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). Já a saúde gengival clínica com periodonto reduzido 

é caracterizada por ausência de sinais e sintomas de inflamação gengival na presença de 



15 

 

inserção clínica e níveis ósseos reduzidos (CHAPPLE et al, 2018). Os pacientes com 

periodonto reduzido podem ser subdivididos em pacientes com doença periodontal passada, 

porém estabilizada; e pacientes saudáveis com perda de inserção por motivos não periodontais 

(COSTA et al, 2019).  

 

 

3.1.2 Gengivite 

 

Assim como na classificação passada, as categorias “gengivite induzida pelo biofilme” 

e “gengivite não induzida pelo biofilme” também fazem parte da nova classificação, porém 

sofreram algumas modificações. Uma alteração notável do novo sistema é a subdivisão da 

gengivite associada somente ao biofilme em gengivite em periodonto íntegro, reduzido ou 

tratado periodonticamente (história prévia de tratamento de periodontite, apresentando perda 

de inserção e sítios com bolsa periodontal de até 3 mm) (STEFFENS; MARCANTONIO, 

2018).  

Os achados clínicos e histopatológicos da gengivite são os mesmos, mas sem 

evidência de perda óssea progressiva ativa. A ideia é descrever a saúde periodontal e a 

inflamação gengival em um periodonto reduzido após a conclusão bem-sucedida da terapia 

periodontal, considerando que o paciente com periodontite tratada apresenta maior risco de 

recorrência da doença (CHAPPLE et al, 2018; JEPSEN, 2020). Uma subcategoria da 

gengivite associada à placa é a gengivite mediada por fatores de risco sistêmicos e locais, que 

envolve o tabagismo, a hiperglicemia, fatores nutricionais, agentes farmacológicos, 

hormônios esteroides sexuais, condições hematológicas, fatores locais de retenção de biofilme 

e hipossalivação (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018; MURAKAMI et al, 2018). 

Conforme Quadro 9. 

O workshop também reorganizou o amplo espectro de doenças e condições gengivais 

não induzidas por placa com base na etiologia primária (CATON et al, 2018). As doenças da 

gengiva influenciadas por infecções bacterianas específicas, virais e fúngicas foram incluídas 

numa única categoria: infecções específicas. Alguns novos grupos foram criados, como os de 

processos reacionais, neoplasias e pigmentação gengival, a fim de melhor organizar as causas 

(STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). A principal diferença entre a presente proposta de 

classificação e aquela do workshop de 1999 é a criação de uma nomenclatura mais abrangente 

e a inclusão de códigos diagnósticos CID-10 (HOLMSTRUP; PLEMONS; MEYLE, 2018). 

Conforme Quadro 10. 
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Quadro 9 - Versão resumida da categoria "gengivite induzida pelo biofilme” das 

classificações das doenças gengivais e periodontais de 1999 e 2017. 

1999 2017 

I. Doenças gengivais induzidas por biofilme 

 

A. Gengivite associada apenas ao 
biofilme  

1. Sem outros fatores locais  

2. Com outros fatores locais 
 

B. Doenças gengivais modificadas 

por fatores sistêmicos  
1. Associada ao sistema 

endócrino  

2. Associada a discrasias 

sanguíneas  
 

C. Doenças gengivais modificadas 

por medicamentos  
1. Influenciadas por drogas 

 

D. Doenças gengivais modificadas 
por desnutrição 

1. Deficiência de vitamina C 

2. Outros  

I. Doenças gengivais induzidas por biofilme 

 

A. Gengivite associada apenas ao 
biofilme  

1. Gengivite em periodonto 

íntegro 
2. Gengivite em periodonto 

reduzido  

3. Gengivite em periodonto 
reduzido tratado 

periodontalmente 

 

B. Gengivite mediada por fatores 
sistêmicos e locais 

1. Fatores de risco sistêmico 

(fatores modificadores) 
2. Fatores de risco locais 

 

C. Aumento gengival influenciado 
por medicamento 

Fonte: Adaptado de ARMITAGE, (1999); STEFFENS; MARCANTONIO, (2018.) 

 

Quadro 10 - Versão resumida da categoria "gengivite não induzida pelo biofilme” das 

classificações das doenças gengivais e periodontais de 1999 e 2017  

1999 2017 

I. Doenças gengivais de origem 

bacteriana específica  

 
II. Doenças gengivais de origem de 

origem viral 

 

III. Doenças gengivais de origem fúngica 
 

IV. Doenças gengivais de origem 

genética  
 

V. Manifestações gengivais de 

condições sistêmicas 
 

VI. Lesões traumáticas  

 

VII. Reações a corpo estranho 
 

VIII. Não especificado de outra forma 

I. Desordens genéticas e de 

desenvolvimento 

 
II. Infecções específicas 

 

III. Condições inflamatórias e imunes 

 
IV. Processos reacionais 

 

V. Neoplasias 
 

VI. Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 
 

VII. Lesões traumáticas  

 

VIII. Pigmentação gengival 

Fonte: Adaptado de ARMITAGE, (1999); STEFFENS; MARCANTONIO, (2018.) 
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3.1.3 Periodontite 

 

Os autores entraram num consenso de que informações adicionais além da forma 

específica de periodontite, sua gravidade e extensão são necessárias, como complexidade do 

tratamento, taxa de progressão, fatores de risco, estado de saúde do paciente e a inter-relação 

entre a DP e a saúde geral (TONETTI; GREENWELL; KORNMAN, 2018). No que diz 

respeito às doenças do periodonto de sustentação, as principais categorias da periodontite 

deram lugar a apenas três grandes grupos: periodontite necrosante, periodontite propriamente 

dita e periodontite como manifestação de doenças sistêmicas (ARMITAGE, 1999; 

STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). Desde 1999 já se fazia a diferenciação das formas 

mais comuns de periodontite da forma necrosante incomum da doença (TONETTI; 

GREENWELL; KORNMAN, 2018), agora, os demais casos clínicos que não têm as 

características de periodontite necrosante ou periodontite como uma manifestação secundária 

de doença sistêmica devem ser diagnosticados apenas como "periodontite" (PAPAPANOU et 

al, 2018). Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Versão resumida das classificações das doenças periodontais de 1999 e 2017. 

1999 2017 

I. Periodontite crônica 

II. Periodontite agressiva 

III. Periodontite associada a doenças 

sistêmicas 

IV. Doenças periodontais necrosantes 

I. Periodontite necrosante 

II. Periodontite  

III. Periodontite como manifestação de 

doenças sistêmicas 

Fonte: Adaptado de ARMITAGE, (1999); STEFFENS; MARCANTONIO, (2018). 

 

 

3.1.3.1 Periodontite necrosante 

 

A periodontite necrosante foi considerada uma entidade única, sendo separada das 

outras formas de periodontite, por conta de sua fisiopatologia distinta caracterizada por 

invasão bacteriana proeminente e ulceração do epitélio; destruição rápida e total da espessura 

do tecido mole marginal, resultando em defeitos característicos dos tecidos moles e duros; 

sintomas proeminentes; e resolução rápida em resposta ao tratamento antimicrobiano 

específico (TONETTI; GREENWELL; KORNMAN, 2018). Na classificação de 1999, a 
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categoria “doenças periodontais necrosantes” (DPN) se subdividia em “gengivite ulcerativa 

necrosante” e “periodontite ulcerativa necrosante” (ARMITAGE, 1999). De lá pra cá, estudos 

sugeriram estágios diferentes da mesma doença, porque têm etiologia, características clínicas 

e tratamento semelhantes e podem até progredir para formas mais graves, como estomatite 

necrosante (EN) e Noma (HERRERA et al, 2018). A atualização de 2017 trouxe o grupo 

“periodontite necrosante” (PN) subdividido em pacientes com DPs necrosante comprometidos 

crônica e gravemente e pacientes com DPs necrosante comprometidos temporária e/ou 

moderadamente (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). A terminologia “ulcerativa” foi 

eliminada, pois a ulceração foi considerada secundária à necrose (HERRERA et al, 2018). Tal 

categoria e suas especificidades estão listadas no Quadro 12, a seguir: 

 

Quadro 12 - Categoria “periodontite necrosante” da classificação das doenças e condições 

periodontais e peri-implantares de 2017. 

Categoria Paciente Condição predisponente Condição clínica 

 

 

DPN em 

pacientes 

comprometidos 

crônica e 

gravemente 

Em adultos HIV + / AIDS com 

contagens de CD4 <200 e 

carga viral detectável 

 

 

Gengivite necrosante 

(GN), PN, EN, noma. 
Possível progressão 

Outras condições 

sistêmicas graves 

(imunossupressão) 

Em crianças  Desnutrição severa 

Condições de vida 
extremas 

Infecções graves (virais) 

 

 

 

DPN em 

pacientes 

comprometidos 

temporária e/ou 

moderadamente 

Em pacientes 
com gengivite 

 

Fatores não controlados: 
estresse, nutrição, fumo, 

hábitos 

 
 

GN generalizada. 

Possível progressão para 
PN 

 

Doença periodontal 
necrosante prévia: defeitos 

residuais 

Fatores locais: 

proximidade da raiz, mau 
posicionamento do dente 

GN localizada. Possível 

progressão para PN 

Fatores predisponentes 
comuns para doença 

periodontal necrosante 

GN. Progressão 
infrequente 

Em pacientes 

com 

periodontite 
PN. Progressão 

infrequente 

Fonte: adaptado de PAPAPANOU et al, (2018); HERRERA et al, (2018). 
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A abordagem simplista de 1999, que definia as doenças periodontais necrosantes 

apenas como GUN e PUN não se atentava às consideráveis diferenças relativas ao risco de 

prevalência, progressão, extensão e gravidade das DPNs em pacientes com condições 

sistêmicas diferentes, além do fator socioeconômico envolvido no processo saúde-doença. 

Pesquisas na área foram relacionando fatores como imunodepressão (principalmente em 

pacientes HIV+), desnutrição severa e condições de vida extremas a uma maior gravidade da 

doença, podendo apresentar risco de óbito em alguns casos. No entanto, em pacientes 

fumantes, com higiene inadequada ou em condição de estresse, a doença não representava 

grande ameaça. Dessa forma, viu-se a necessidade de considerar fatores de risco na nova 

classificação (HERRERA et al, 2018). 

 

 

3.1.3.2 Periodontite propriamente dita 

 

As alterações mais significativas ocorreram ao nível das periodontites propriamente 

ditas. Os termos “periodontite crônica” e “periodontite agressiva” foram eliminados 

(PAPAPANOU et al, 2018; COSTA et al, 2019), pois, segundo os autores, para identificá-los 

como entidades distintas seria necessário que houvesse diferenças na etiologia e fisiopatologia 

da doença, e, nesse caso, as únicas diferenças eram em relação à extensão e gravidade 

(PAPAPANOU et al, 2018). Dessa forma, as antigas subcategorias foram agrupadas em uma 

única classificação: periodontite (CATON et al, 2018), e esta foi classificada de acordo com 

seu estágio e grau (TONETTI; GREENWELL; KORNMAN, 2018).  

 

Um caso individual de periodontite deve ser caracterizado usando uma 
matriz simples que descreve o estágio e o grau da doença. O estágio depende 

muito da gravidade da doença na apresentação, bem como da complexidade 

prevista do manejo da doença, e inclui ainda uma descrição da extensão e 
distribuição da doença na dentição. (PAPAPANOU ET AL, 2018, p.179) 

 

A gravidade é dada pela medida de perda de inserção clínica e de perda óssea, e pelo 

número de dentes perdidos por periodontite. A complexidade é determinada pela dificuldade 

no controle da doença e na reabilitação do paciente (não precisam estar todos presentes, 

apenas um fator de complexidade pode ser suficiente). Assim, o escore se fundamenta na 

perda de inserção interproximal e na perda óssea marginal por periodontite, baseando-se no 

dente mais afetado (HOLZHAUSEN et al, 2019; COSTA et al, 2019), conforme Quadro 13. 
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Quadro 13 - Classificação da periodontite segundo seu estágio, 2017 

ESTÁGIO ASPECTOS 

DETERMINANTES 

ASPECTOS 

SECUNDÁRIOS 

FATORES 

MODIFICADORES 

 

 

I 

1-2 mm de perda de 

inserção interproximal 
no pior sítio ou perda 

radiográfica no terço 

coronal (< 15%) 

Profundidade de 

sondagem de até 4 mm, 
sem perda dental devido 

à periodontite e padrão 

de perda óssea horizontal 

 

 

 

 

II 

3-4 mm de perda de 

inserção interproximal 

no pior sítio ou perda 

radiográfica no terço 
coronal (15-33%) 

 Profundidade de 

sondagem de até 5mm, 

sem perda dental devido 

à periodontite e padrão 
de perda óssea 

horizontal 

 

 

 

 

III 

5 mm ou mais de perda 

de inserção 
interproximal no pior 

sítio ou perda óssea 

radiográfica se 
estendendo à metade ou 

ao terço apical da raiz 

 Profundidade de 

sondagem de 6mm ou 
mais, com perda dental 

devido à periodontite 

em até 4 dentes. Pode 
ter perda óssea vertical 

de até 3 mm, lesões de 

furca grau II ou III e 
defeito de rebordo 

moderado 

 

 

 

 

 

IV 

5 mm ou mais de perda 

de inserção 
interproximal no pior 

sítio ou perda óssea 

radiográfica se 
estendendo à metade ou 

ao terço apical da raiz 

 Perda dental de 5 ou 

mais dentes devido à 
periodontite. Além dos 

fatores de complexidade 

listados no estágio III, 
pode ocorrer disfunção 

mastigatória, trauma 

oclusal secundário 

(mobilidade grau 2 ou 
3), defeito de rebordo 

grave, problemas 

mastigatórios, menos de 
20 dentes remanescentes 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018); COSTA et al, (2019). 

 

Sendo assim, Papapanou et al., (2018) afirma que: 

 

O grau fornece informações suplementares sobre as características 
biológicas da doença, incluindo uma análise baseada na história da taxa de 

progressão da periodontite; avaliação do risco de progressão adicional; 

análise de possíveis resultados ruins do tratamento; e avaliação do risco de 
que a doença ou seu tratamento possam afetar negativamente a saúde geral 

do paciente. (PAPAPANOU ET AL, 2018, p.179) 

 

O grau é determinado através da avaliação da perda de adesão e a perda óssea ao longo 

dos últimos 5 anos, a razão entre a quantidade de osso perdido e a idade, a relação entre os 
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depósitos microbianos encontrados e o nível de destruição presente, tabagismo e níveis de 

glicose sanguínea (COSTA et al, 2019).  

 

Quadro 14 - Classificação da periodontite segundo seu grau, 2017. 

GRAU ASPECTOS 

DETERMINANTES 

ASPECTOS 

SECUNDÁRIOS 

FATORES 

MODIFICADORES 

A – Progressão 

lenta 

Evidência direta de não 
progressão de perda de 

inserção por 5 anos ou 

indireta de perda 
óssea/ano de até 0,25 

mm 

Pacientes com 
grande acúmulo de 

biofilme, mas pouca 

destruição 
periodontal 

Sem fatores de risco 
(tabagismo ou DM) 

B – Progressão 

moderada 

Evidência direta de 

progressão inferior a 2 
mm em 5 anos ou 

indireta de perda 

óssea/ano de 0,25-1 
mm 

Destruição 

compatível com 
depósitos de 

biofilme 

Fumantes abaixo de 10 

cigarros ao dia ou 
HbA1c < 7% em 

pacientes com diabetes 

mellitus 

C – Progressão 

rápida  

Evidência direta de 

progressão igual ou 

superior a 2 mm em 5 
anos ou indireta de 

perda óssea/ano 

superior a 1 mm 

A destruição excede 

ao esperado para a 

quantidade de 
biofilme. Padrões 

clínicos específicos 

sugerem períodos de 
rápida progressão 

e/ou acometimento 

precoce da doença 

(por exemplo, 
padrão 

molar/incisivo e 

ausência de resposta 
esperada às terapias 

de controle do 

biofilme) 

Tabagismo (10 ou mais 

cigarros/dia) ou 

pacientes com diabetes 
mellitus (HbA1c igual 

ou superior a 7%) 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018); COSTA et al, (2019_. 

 

A aplicação desses escores se inicia a partir do diagnóstico e determinação da extensão 

da doença: perda de inserção clínica/perda óssea afetando menos do que 30% dos sítios - 

localizada; perda de inserção clínica/perda óssea afetando 30% ou mais dos sítios – 

generalizada, ou padrão molar-incisivo. Para tal, são necessárias radiografias periapicais, 

periograma completo e histórico de perdas dentais por periodontite. A partir disso, é possível 

determinar o estágio e grau de cada caso individualmente (HOLZHAUSEN et al, 2019). A 

presença de fatores de complexidade modificadores de estágio (como lesões de furca ou 

mobilidades avançadas) implica que o estágio seja alterado para um superior (STEFFENS; 

MARCANTONIO, 2018; COSTA et al, 2019).  
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O grau da periodontite pode ser modificado pela presença de fatores de risco. 

Inicialmente, todo paciente com periodontite deve ser considerado como grau B e, assim, 

modificar esse grau (para A ou C) de acordo com:  

a) Evidências diretas de progressão: baseada em observações longitudinais 

disponíveis, tais como radiografias antigas de boa qualidade; ou  

b) Evidências indiretas: baseada no exame de perda óssea em função da 

idade no dente mais afetado da dentição (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018; 

HOLZHAUSEN et al, 2019). 

 

 

3.1.3.3 Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas 

 

Tal categoria não sofreu muitas alterações com a atualização do sistema de 

classificação, havendo apenas uma reorganização dos subgrupos e inclusão de algumas 

doenças específicas. A classificação deve ser baseada na doença sistêmica primária e deve-se 

utilizar o Código Internacional de Doenças (CID) para se referir às suas associações (CATON 

et al, 2018; STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). 

 

Quadro 15 - Versão resumida da categoria "periodontite como manifestação de doenças 

sistêmicas” das classificações das doenças gengivais e periodontais de 1999 e 2017. 

1999 2017 

I. Periodontite como manifestação de 

doenças sistêmicas  

A. Associada a distúrbios 

hematológicos  

B. Associados a distúrbios 

genéticos 

C. Não especificado de outra 

forma 

I. Periodontite como manifestação de 

doenças sistêmicas  

A. Desordens sistêmicas que 

apresentam um grande impacto 

na perda dos tecidos 

periodontais por influenciar a 

inflamação gengival 

B. Outras desordens sistêmicas que 

influenciam a patogênese das 

doenças periodontais 

Fonte: Adaptado de ARMITAGE, (1999); STEFFENS; MARCANTONIO, (2018). 

 

Embora o uso do tabaco já tenha sido classificado como um hábito, agora é 

considerado uma dependência à nicotina e um transtorno médico crônico (CID-10 F17). 
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Apesar do seu claro efeito adverso nos tecidos periodontais de suporte, a periodontite 

associada ao fumo não é uma doença distinta. O tabagismo é considerado um fator 

modificador da periodontite e deve ser incluído em um diagnóstico clínico de periodontite 

como descritor, devendo esses pacientes ser classificados quanto ao consumo atual ou passado 

de tabaco em maços/ano (JEPSEN et al, 2018; STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). 

 

 

3.1.4 OUTRAS CONDIÇÕES QUE AFETAM O PERIODONTO 

 

3.1.4.1 Manifestações periodontais de doenças e condições sistêmicas 

 

A nova classificação trouxe também, pela primeira vez, uma categoria de desordens 

sistêmicas que podem resultar em perda dos tecidos periodontais de suporte independente de 

periodontite, porém podem mimetizar as manifestações da DP (ALBANDAR; SUSIN; 

HUGHES, 2018). O primeiro subgrupo dessa categoria é composto por neoplasias primárias 

dos tecidos periodontais ou secundárias metastáticas, granulomatose com poliangite, 

histiocitose de células de Langerhans, granulomas de células gigantes, hiperparatireoidismo, 

esclerose sistêmica e síndrome de Gorham-Stout. 

O diagnóstico diferencial dessas lesões e a distinção clínica entre periodontite e outras 

condições que afetam o tecido periodontal muitas vezes só podem ser resolvidos por biópsia e 

exame histopatológico e, devido à natureza destrutiva dessas condições, é difícil determinar 

seu potencial de cura (ALBANDAR; SUSIN; HUGHES, 2018; STEFFENS; 

MARCANTONIO, 2018). 

 

 

3.1.4.2 Abscessos periodontais 

 

O debate a respeito da categoria de abscessos periodontais da classificação de 1999 

que os dividia em abscesso gengival, abscesso periodontal e abscesso pericoronário revelou 

problemas na diferenciação entre abscessos gengival e periodontal, que até então se baseava 

simultaneamente na sua localização e etiologia; o subgrupo “abscesso periodontal crônico”, 

cuja nomenclatura foi considerada inadequada porque um abscesso, por definição, é uma 

lesão aguda; e a inclusão da pericoronarite e abscessos periapicais na classificação juntamente 

com os abscessos periodontais. Considerando os motivos relatados, os abscessos periodontais 
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foram reclassificados de acordo com sua etiologia, uma vez que eles podem se desenvolver na 

presença ou na ausência de uma bolsa periodontal pré-existente (HERRERA et al, 2018). 

 

Quadro 16 - Classificação dos abscessos periodontais na classificação das doenças e 

condições periodontais e peri-implantares de 2017 

ABSCESSO PERIODONTAL EM 

PACIENTE COM PERIODONTITE 

(BOLSA PERIODONTAL 

PREEXISTENTE) 

ABSCESSO PERIODONTAL EM 

PACIENTE SEM PERIODONTITE 

(COM OU SEM BOLSA PERIODONTAL 

PREEXISTENTE) 

I. Exacerbação aguda: em pacientes com 

periodontite não tratados, não 

responsivos à terapia para periodontite 

ou em terapia periodontal de suporte 

II. Após o tratamento: após raspagem, 

cirurgia ou medicação  

I. Abscesso relacionado com: impactação, 

hábitos deletérios, fatores ortodônticos, 

crescimento gengival e alterações da 

superfície radicular, como alterações 

anatômicas severas, alterações 

anatômicas menores, condições 

iatrogênicas, dano radicular severo ou 

reabsorção radicular externa 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018); HERRERA et al, (2018). 

 

 

3.1.4.3 Lesões endoperiodontais 

 

O Workshop de 1999 foi o primeiro a incluir as lesões endoperiodontais na 

classificação (DIAS; PIOL; ALMEIDA, 2006). O grupo entendeu que elas poderiam se 

iniciar tanto de uma infecção endodôntica como de uma periodontite, chamando-as então de 

que as lesões periodontais-endodônticas combinadas (LANG et al, 1999). No entanto, foi-se 

descobrindo que as lesões podem ocorrer em indivíduos com ou sem periodontite, e tal 

classificação genérica não era capaz de auxiliar o clínico a determinar o tratamento mais 

eficaz para uma lesão específica. No Workshop de 2017, então, foi apresentada uma nova 

classificação de acordo com os sinais e sintomas da lesão, considerando o possível impacto no 

tratamento. A atualização dessa categoria traz três subgrupos: lesão endoperiodontal com 

dano radicular, lesão endoperiodontal em paciente com periodontite, e lesão endoperiodontal 

em paciente sem periodontite; sendo as duas últimas classificadas de acordo com seu grau de 

severidade (HERRERA et al, 2018).   
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Quadro 17 - Classificação das lesões endoperiodontais em paciente com periodontite e em 

paciente sem periodontite segundo seu grau de severidade, 2017. 

 

GRAU 

LESÃO 

ENDOPERIODONTAL 

EM PACIENTE COM 

PERIODONTITE 

LESÃO 

ENDOPERIODONTAL 

EM PACIENTE SEM 

PERIODONTITE 

1 Bolsa periodontal estreita e 

profunda em uma superfície 

radicular 

Bolsa periodontal estreita e 

profunda em uma superfície 

radicular  

2 Bolsa periodontal larga e 

profunda em uma superfície 

radicular  

Bolsa periodontal larga e 

profunda em uma superfície 

radicular  

3 Bolsas periodontais 

profundas em duas ou mais 

superfícies radiculares 

Bolsas periodontais 

profundas em duas ou mais 

superfícies radiculares 

Fonte: Adaptado de STEFFENS; MARCANTONIO, (2018); HERRERA et al, (2018). 

 

 

3.1.4.4 Condições e deformidades mucogengivais 

 

Em 2017, as condições e deformidades da gengiva deixaram de ser uma subcategoria 

das deformidades e condições de desenvolvimento ou adquiridas , na qual se baseavam nas 

características clínicas e morfológicas para ser classificada entre pacientes dentados e 

edêntulos (ISHIKAWA, 1999), para se tornar de uma subcategoria do grupo “outras 

condições que afetam o periodonto” (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018). A alteração teve 

como motivação os problemas como a prevalência de lesões radiculares, hipersensibilidade 

dentinária e preocupações estéticas relacionadas às recessões gengivais (CORTELLINI; 

NISSADA, 2018). O relatório de consenso apresentou uma nova classificação de recessão 

gengival que combina parâmetros clínicos, incluindo a fenótipo gengival, bem como 

características da superfície radicular exposta (CATON et al, 2018). O novo sistema traz uma 

subdivisão entre os casos onde há ou não a presença de recessão da margem gengival; nele, 

qualquer tipo de recessão (RT1, RT2, RT3) deve ser seguida do degrau (STEFFENS; 

MARCANTONIO, 2018). 
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Quadro 18 - Nova classificação das condições mucogengivais. 

I. CONDIÇÃO 

MUCOGENGIVAL 

NA PRESENÇA DE 

RECESSÕES 

GENGIVAIS 

 

A. Classificação 

das recessões 

gengivais 

(extensão 

vertical da 

recessão) 

 

1. Tipo 1 (RT1): sem perda de inserção 

interproximal. Junção cemento-esmalte 

(JCE) interproximal não detectável 

clinicamente na mesial ou na distal. 

2. Tipo 2 (RT2): perda de inserção 

interproximal, distância da JCE ao 

fundo de sulco/bolsa menor ou igual à 

perda de inserção vestibular. 

3. Tipo 3 (RT3): perda de inserção 

interproximal, com distância da JCE ao 

fundo de sulco/bolsa maior que a perda 

de inserção vestibular. 

B. Degrau 1. Classe +: presença de um degrau 

cervical > 0,5 mm  

2. Classe -: ausência de degrau cervical > 

0,5 mm 

II. CONDIÇÃO 

MUCOGENGIVAL 

NA AUSÊNCIA DE 

RECESSÕES 

GENGIVAIS 

Fenótipo gengival fino e/ou faixa estreita/ausência de 

mucosa queratinizada na ausência de recessão gengival 

(considerando que qualquer espessura de mucosa 

queratinizada é suficiente para manter saúde periodontal) 

Fonte: adaptado de CORTELLINI; NISSADA, (2018); JEPSEN et al, (2018); STEFFENS; 

MARCANTONIO, (2018). 

 

O fenótipo periodontal é determinado pelo fenótipo gengival (espessura gengival, 

largura do tecido queratinizado) e morfotipo ósseo (espessura da lâmina óssea vestibular). Um 

a forma prática de avaliar o fenótipo periodontal é inserindo uma sonda periodontal no sulco 

gengival para medir a espessura da gengiva; se o tecido ficar transparente a ponto de ser 

possível enxergar a sonda do outro lado, a espessura é considerada fina (≤1 mm ), se não, a 

gengiva é considerada espessa (> 1 mm) (JEPSEN et al, 2018; STEFFENS; 

MARCANTONIO, 2018). É importante ressaltar que o fenótipo fino aumenta o risco de 

recessão gengival. (JEPSEN et al, 2018). 
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3.1.4.5 Forças oclusais traumáticas 

 

A atualização do sistema de classificação de doenças e condições periodontais não 

trouxe diferenças na classificação dos traumas oclusais, havendo apenas a inclusão das forças 

ortodônticas à categoria pois estas podem afetar adversamente o periodonto e resultar em 

reabsorção radicular, distúrbios pulpares, recessão gengival e perda óssea alveolar (JEPSEN 

et al, 2018). 

 

 

3.1.4.6 Fatores relacionados ao dente e às próteses 

 

A anatomia, a posição e as relações dos dentes, bem como a presença, desenho, 

fabricação, distribuição e materiais de próteses dentárias têm sido associados à retenção de 

placa, gengivite, periodontite e, no caso das próteses, a reações traumáticas e alérgicas nos 

tecidos bucais (ERCOLI; CATON, 2018). A nova categoria, fatores relacionados ao dente e 

às próteses foi dividida em dois grandes grupos: Fatores locais relacionados ao dente que 

podem modificar ou predispor a doenças gengivais induzidas pelo biofilme/periodontite, que 

envolve a anatomia dental, fraturas radiculares, reabsorção cervical, proximidade radicular e 

erupção passiva alterada; e fatores locais relacionados à prótese dental, que é subdividido em 

três subgrupos: Margens de restaurações posicionadas no espaço dos tecidos aderidos 

supraósseos, procedimentos clínicos relacionados à confecção de restaurações indiretas, e 

reações de hipersensibilidade/toxicidade aos materiais odontológicos. O termo “distância 

biológica” foi alterado para “tecidos aderidos supraósseos/supracrestais” (STEFFENS; 

MARCANTONIO, 2018; JEPSEN et al, 2018). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As classificações são utilizadas em todos as áreas para organizar grupos com 

características em comum. Desde os primeiros indícios das práticas de manutenção das 

doenças e condições bucais, a pesquisa científica tem se desenvolvido e trazido novas 

perspectivas não só no que se refere ao cuidado com a saúde oral, mas também na 

padronização da prática clínica para um melhor entendimento do processo saúde-doença e 

suas formas de tratamento. Os sistemas de classificação das doenças e condições periodontais 



28 

 

anteriores eram compostos por um compilado de estudos científicos cujas descobertas 

validaram sua implementação.  

A nova classificação teve como objetivo a reparação de falhas presentes nos sistemas 

anteriores, bem como incluir as descobertas realizadas ao longo dos anos desde a última 

atualização. Ela trouxe consigo algumas alterações importantes, dentre elas: 

 

I. A inclusão das definições de saúde periodontal e saúde gengival; 

II. A implementação de uma nova classificação das periodontites de acordo com seu 

estágio de progressão e grau de severidade; 

III. A inclusão de critérios de classificação das periodontites necrosantes; 

IV.  A inclusão das forças ortodônticas como subgrupo das forças oclusais 

traumáticas, embora o trauma oclusal não tenha sido alterado; 

V. O tabagismo deixou de ser considerado um hábito e foi incluso na Classificação 

Internacional de Doenças – CID; 

VI. As periodontites como manifestação de doenças sistêmicas devem ser baseadas na 

doença sistêmica primária e deve-se utilizar o CID para se referir às suas 

associações; e 

VII. A introdução de uma nova classificação para doenças e condições periimplantares. 

 

Nesse sentido, afirma-se que a tecnologia nos permite explorar cada vez mais as 

particularidades das doenças e os fatores que influenciam no seu desenvolvimento, 

progressão, gravidade e tratamento, sendo necessário que as descobertas sejam sempre 

debatidas e questionadas, permitindo, assim, uma melhor aplicação dos conhecimentos na 

prática clínica. 
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