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MANUAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS
GENGIVITES E PERIODONTITES SEGUNDO AS
NORMAS DE 2018

CONSTANZA MARÍN (Org.)
JOÃO CARLOS MÜLLER FILHO
FÁBIO ROBERTO SCHEIDT

INTRODUÇÃO
Para um diagnóstico e tratamento apropriados, assim como para a pesquisa da etiologia, patogenia e
história natural da doença periodontal, a classificação das doenças e condições periodontais e perimplantares
é necessária (CATON et al., 2018).
Em 2017, foi proposto um novo sistema de classificação que emergiu a partir de estudos populacionais,
pesquisa básica e estudos prospectivos que avaliaram fatores ambientais e fatores de risco sistêmicos. Este
sistema apresenta diferenças substanciais em relação à classificação anterior e é a diretriz atual para a nova
classificação (CATON et al., 2018).
O objetivo deste manual é apresentar um material de consulta para os acadêmicos e professores da
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, uma vez que a literatura em português é escassa e os livros
disponíveis ainda não apresentam esta nova forma de classificar a Doença Periodontal.
O trabalho foi produzido com base nas referências elencadas ao seu final e, em especial, tendo como
eixo norteador os relatórios dos grupos de trabalho do Workshop Mundial, de 2017, sobre a classificação de
doenças e condições periodontais e perimplantares.

A CLASSIFICAÇÃO DE 2018
Esta nova classificação apresenta alguns aspectos que merecem destaque, a saber: a identificação da
presença de inflamação gengival em um ou mais sítios; e a definição de gengivite.
Outros itens de importância são o estabelecimento do sangramento à sondagem como parâmetro
primário para o diagnóstico da gengivite e a caracterização da saúde e da gengivite num periodonto com
altura reduzida. Com base nestes novo parâmetros, pode-se afirmar que pode haver saúde ou gengivite
após o tratamento periodontal, baseado na presença de bolsa residual e sangramento à sondagem.
Com esta classificação, aceita-se que um paciente com gengivite pode ser revertido para um estado
de saúde gengival, porém um paciente com periodontite continuará sendo um paciente periodontal pelo
resto da vida, pois, mesmo após o tratamento bem sucedido precisará de cuidados para evitar a recorrência
(CHAPPLE et al., 2018).
A classificação de 2018 apresenta três grupos de situações, a saber: Saúde Gengival, Doenças e
Condições Gengivais; Periodontite; e outras condições que afetam o periodonto. Os aspectos abordados
para estes grupos estão abaixo listados.
1- Saúde gengival e periodontal
⇒ Saúde gengival clínica num periodonto intacto
⇒ Saúde gengival clínica num periodonto reduzido:
- Paciente com periodontite estável
- Paciente não periodontal
2- Gengivite Induzida por biofilme
⇒ Associada somente ao biofilme dental
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⇒ Mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais
⇒ Hiperplasia gengival induzida por medicações
3- Doenças gengivais não induzidas por biofilme
⇒ Desordens genéticas e de desenvolvimento
⇒ Infecções específicas
⇒ Condições inflamatórias e imunes
⇒ Processor reativos
⇒ Neoplasias
⇒ Lesões traumáticas
⇒ Pigmentação gengival

A NOVA CLASSIFICAÇÃO DA PERIODONTITE
O sistema de classificação vem recebendo modificações, à medida que a compreensão destes aspectos
tem sido ampliada. Os workshops da Academia Americana de Periodontia se encarregam de revisar e
apresentar as modificações, à luz da ciência.
Deste modo, tivemos a classificação proposta em pelo Workshop da Academia Americana de Periodontia
em 1989, quando foi proposto que a Doença Periodontal apresentava diversas situações clínicas, diferentes
idades de início e de taxa de progressão. Com base nestas variáveis, a periodontite foi classificada em prépuberal, periodontite juvenil localizada ou generalizada, periodontite do adulto e periodontite progressiva
rápida. Vale ressaltar que naquela época a classificação levava em conta a idade do paciente. (AAP, 1989).
O Workshop Mundial de Periodontia de 1996 apontou a necessidade de revisão desta classificação.
Assim, foi constituído um comitê para revisar o sistema de classificação para doenças periodontais, o qual
foi apresentado em 1999 (ARMITAGE, 1999). Esta proposta de classificação apresentou inúmeras mudanças.
A periodontite foi classificada em crônica e agressiva localizada ou generalizada, doença periodontal
necrosante e doença periodontal como manifestação de doenças sistêmicas. Nota-se que na classificação de
2017 foi desvinculada a questão da idade dos pacientes.
Na classificação de 2018, as formas de Periodontite Agressiva e Crônica foram agrupadas numa única
forma denominada de Periodontite.

FORMAS DE PERIODONTITE SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE 2018
i. Doença Periodontal necrosante
1. Gengivite necrosante
2. Periodontite necrosante
3. Estomatite necrosante
ii. Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas (baseado no diagnóstico da doença primária,
de acordo com o CDI).
iii.

Periodontite
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- Estágios: são quatro estágios baseados na severidade e complexidade do tratamento:
a) Estágio I: Periodontite inicial
b) Estágio II: Periodontite moderada
c) Estágio III: Periodontite severa
d) Estagio IV: Periodontite avançada
Extensão e distribuição: localizada, generalizada, molar incisivo
Graus: evidência de risco ou progressão rápida; antecipa a resposta ao tratamento. São três graus:
Grau A: progressão baixa
Grau B: progressão moderada
Grau C: progressão rápida.
Exames a serem realizados:
• Profundidade de sondagem
• Nível de inserção clínica
• Determinação do sangramento à sondagem

SAÚDE PERIODONTAL


•
•
•

Saúde periodontal pura (periodonto íntegro)

Ausência de perda de inserção e sangramento à sondagem
Sulco <3mm
Ausência de edema e eritema e de supuração


Padrão radiográfico da saúde periodontal:

Condição fisiológica: crista a ±1,5mm da junção esmalte-cemento.. Para a análise das perdas
ósseas deve-se dividir a raiz em terços.

				

Figura 1- Saúde periodontal clínica num periodonto íntegro 		
Fonte: Arquivos MARIN, C.
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Figura 2- Sulco gengival <3mm sem sangramento
Fonte: Arquivos MARIN, C.



Saúde periodontal clínica

Considera-se que a saúde periodontal é determinada pela ausência de inflamação a nível histológico
e pela ausência de mudanças anatômicas no periodonto. No entanto, esta é uma situação difícil de ser
encontrada na maioria das pessoas. Acredita-se que o sangramento à sondagem delicada é o sinal precoce
da inflamação, mesmo antes da ocorrência de mudanças visuais da inflamação.
Ausência ou baixos indicadores de inflamação, como o sangramento à sondagem. Admite-se níveis de
sangramento à sondagem abaixo de 10%.
Pode haver quatro (4) grupos de saúde periodontal: saúde periodontal pura, saúde em periodonto
intacto, saúde em periodonto com altura reduzida e doença periodontal em remissão.
A determinação da porcentagem de sítios com sangramento à sondagem é calculada pela fórmula:

Figura 3- Sondagem 3mm com sangramento.
Fonte: Arquivos MARIN, C.
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Quadro 1- Parâmetros de Saúde Periodontal para as doenças associadas à placa
Periodonto
reduzido com
estabilidade

DP
em remissão

Saúde
periodontal
pura

Saúde em
periodonto
intacto

Sangramento à
sondagem

Não

Não/
mínimo

Sim

Não/
mínimo

Profundidade de
sulco normal

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Altura óssea normal

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Fatores
modificadores

Controlado

Controlado

Possível

Controlado

Não
controlado

Fatores
predisponentes

Controlado

Controlado

Possível

Controlado

Não
controlado

Gengivite

Mínimo

Fonte: LANG; BARTOLD (2018)

Na saúde Periodontal Pura, se considera um tecido gengival em que não há sangramento, a
profundidade de sulco é de até 3mm, não há perda de inserção, por isso a altura óssea é normal, e não se
identificam fatores modificadores ou predisponentes. Na saúde gengival em Periodonto Intacto a diferença
é que pode haver sangramento em até 10% dos sítios.
Considera-se Gengivite quando encontramos: sangramento gengival, profundidade até 3mm, não há
perda de inserção, por isso a altura óssea é normal, podem ser identificados fatores modificadores. É uma
infamação não específica, causada por placa não específica confinada ao tecido gengival.
No Periodonto Reduzido com Estabilidade, não há sangramento ou este é mínimo, isto é até 10%, não
há aumento da profundidade de sondagem, há perda óssea a qual se considera que ocorreu anteriormente
e não é progressiva, portanto é um paciente tratado de periodontite, mas se encontra com estabilidade. Não
se identificam fatores modificadores ou predisponentes, pois estes estão controlados.
Considera-se um caso de Remissão quando o sangramento é mínimo, isto é, até 10%, há aumento da
profundidade à sondagem, há perda óssea e os fatores predisponentes e modificadores não estão controlados.
É definido como um período no curso da doença, em que os sintomas se tornam menos severos, porém não
estão totalmente controlados.


Parâmetros avaliados em um periodonto reduzido sem histórico de periodontite

Um periodonto pode presentar perda de inserção, ou seja, ter altura reduzida, que não foi causada
por periodontite. Neste caso, a profundidade do sulco não ultrapassa os 3mm e não há sangramento à
sondagem e se estiver presente não ultrapassa os 10% (Quadro 2).
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Quadro 2- Parâmetros Periodonto Reduzido
Perda de inserção

Não

Perda óssea radiográfica

Não

Profundidade de sondagem

≤3mm

Sangramento à sondagem

≤ 10%

Fonte: CHAPPLE et al.(2018b)

Figura 4- Perda de inserção causada pela abrasão da escovação em periodonto fino.
Ausência de sangramento e sulco raso.
Fonte: Arquivos MARIN, C.

Saúde periodontal em periodonto com altura reduzida e histórico de periodontite
Um periodonto reduzido como sequela de uma periodontite pode se apresentar saudável. Clinicamente
há perda de inserção, a profundidade de sondagem não ultrapassa os 3mm e o sangramento está ausente e
caso esteja presente não ultrapassa 10%. Radiograficamente há perda óssea (Quadro 3).
Quadro 3- Parâmetros Periodonto Reduzido com Periodontite
Perda de inserção

Sim

Perda óssea radiográfica

Sim

Profundidade de sondagem

≤3mm

Sangramento à sondagem

≤ 10%

Fonte: CHAPPLE et al.(2018b)

Figura 5- Saúde periodontal em periodonto com perda de inserção devido à periodontite.
Ausência de sangramento à sondagem e profundidade <3mm.
Fonte: Arquivo MARIN, C.
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Para a instalação da doença periodontal há influência dos fatores determinantes, predisponentes,
modificadores e ambientais que podem ser definidos assim:
Fator determinante: composição do biofilme supra e subgengival
Fatores predisponentes locais: bolsas, restaurações subgengivais ou com defeitos, anatomia
dental, apinhamento.
Fatores Modificadores sistêmicos: imunidade, fatores genéticos, saúde sistêmica
Fatores ambientais: fumo, medicações, estresse e nutrição.

GENGIVITE INDUZIDA POR BIOFILME
O biofilme é o responsável pela inflamação gengival, cuja extensão e severidade são influenciadas por
várias condições sistêmicas e fatores locais. O biofilme se acumula mais rapidamente nos sítios inflamados
o que cria uma dinâmica junto ao sistema imune.
A gengivite apresenta seus sinais e sintomas confinados à gengiva livre e inserida não se estendendo
além da linha mucogengival. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os locais inflamados irão
progredir para periodontite. De acordo com Murakami et al. (2018), a gengivite se classifica em três níveis:
Incipiente, Moderada e Severa.
Gengivite incipiente se caracteriza por poucos sítios afetados, inflamação leve, que se expressa como
um leve avermelhado na margem gengival com demora para sangrar. Há mudança na cor e textura. Pode
ser considerada dentro do espectro da saúde gengival embora possa evoluir para gengivite localizada, caso
não seja tratada.
Gengivite moderada se caracteriza pelo aspecto brilhante, vermelhidão e aumento de volume e
sangramento à sondagem.
Gengivite severa apresenta vermelhidão com sangramento ao toque leve, mesmo sem ser sondada.

Figura 6- Gengivite severa associada à placa.
Fonte: Arquivos MARIN, C.
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Figura 7- Sangramento à sondagem com profundidade de 3mm.
Fonte: Arquivos MARIN, C.

GENGIVITE EM PERIODONTO INTACTO
Um periodonto sem perda de inserção, nem perda óssea radiográfica apresentará gengivite localizada
quando o sangramento à sondagem estiver entre 10 e 30%. Será considerada generalizada quando houver
sangramento em mais de 30% dos sítios (Quadro 4).
Quadro 4- Parâmetros Gengivite em Periodonto Intacto
Características

Gengivite

Gengivite

Localizada

Generalizada

Perda de inserção

Não

Não

Perda óssea radiográfica

Não

Não

Sangramento à sondagem

> 10% ≤ 30%

>30%

Fonte: CHAPPLE et al.(2018b)

Figura 8:Gengivite associada à placa, sangramento à sondagem; profundidade <3mm.
Fonte: Arquivos MARIN, C.
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Figura 9: Gengivite em periodonto intacto. Fator predisponente: apinhamento dental.
Fonte: Arquivos MARIN, C.

GENGIVITE EM PERIODONTO REDUZIDO SEM HISTÓRICO DE
PERIODONTITE
Pode haver gengivite em periodonto reduzido cuja causa não foi uma periodontite, mas condições
como fraturas de restaurações, ou abrasões. Neste caso a profundidade de sondagem não ultrapassa os
4mm, há sangramento à sondagem, que pode ser localizado ou generalizado (Quadro 5).
Quadro 5- Parâmetros Gengivite em Periodonto Reduzido sem Periodontite
Perda de inserção

Não

Perda óssea radiográfica

Possível

Profundidade de sondagem

≤3mm e não ≥4mm

Sangramento à sondagem

> 10% ≤ 30% (localizada)
>30%(generalizada)

Fonte: CHAPPLE et al.(2018b)

Figura 10: Gengivite localizada, em periodonto com altura reduzida devido a fratura de uma restauração.
Profundidade de sondagem 4mm. Com sangramento.
Fonte: Arquivos MARIN, C.
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GENGIVITE EM PERIODONTO REDUZIDO COM HISTÓRICO DE
PERIODONTITE
Em um paciente tratado e estável em que o limite de profundidade de sondagem seja menor ou igual a
4mm, com sangramento entre 10 e 30% e perda óssea radiográfica, deve-se considerar gengivite localizada. Se
o sangramento estiver presente em mais de 30% dos sítios se considera uma gengivite generalizada (Quadro 6).
Quadro 6- Parâmetros Gengivite em Periodonto Reduzido com Periodontite
Perda de inserção

Sim

Perda óssea radiográfica

Sim

Profundidade de sondagem

≤3mm e não ≥4mm

Sangramento à sondagem

> 10% ≤ 30% (localizada)
>30%(generalizada)

Fonte: CHAPPLE et al.(2018b)

Figura 11 - Perda de inserção devido à periodontite já tratada.
Profundidade de sondagem máxima 4mm, com sangramento em mais de 30% dos sítios.
Fonte: Arquivos MARIN, C.

Após o tratamento periodontal e resolução da inflamação, o tecido periodontal se apresenta
clinicamente saudável, porém com redução do tecido conjuntivo periodontal e de altura óssea. A
gengivite em periodonto reduzido é caracterizada pelo retorno da inflamação induzida por placa na
margem gengival sem evidência de progressão da perda de inserção. A composição da placa não muda,
no entanto, pelo fato de haver perda de inserção pré-existente, há um risco maior de perda futura de
inserção (MURAKAMI et al., 2018).
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Figura 12 - Perda de inserção devido à periodontite já tratada. Profundidade de sondagem máxima 4mm.
Fonte: Arquivos MARIN, C.

FATORES MODIFICADORES DA GENGIVITE INDUZIDA POR PLACA


•
•
•
•
•
•
•
•

Gengivite induzida por biofilme exacerbada por condições sistêmicas

Hormônios esteroidais
Puberdade
Gestação
Contraceptivos orais
Hiperglicemia
Leucemia
Tabagismo
Má nutrição
A incidência e a severidade da gengivite em adolescentes recebem influência de diversos fatores como

biofilme, cárie, respiração bucal, apinhamento. Porém, o aumento abrupto do nível hormonal apresenta
um efeito transitório na inflamação gengival. A gengivite associada à puberdade pode apresentar
diversas características clínicas da gengivite induzida por placa, existe uma propensão a desenvolver
sinais da inflamação na presença de pequenas quantidades de placa (MARIOTTI; MAWHINNEY, 2013;
MURAKAMI et al., 2018).
Na gestação, são relatadas maior severidade e prevalência da gengivite, com redução após o parto.
Embora a profundidade de sondagem, o sangramento à sondagem e na escovação e o fluido gengival
possam ser maiores, as características clínicas da gengivite na gestação são similares à gengivite associada
à placa. Na gestação pode ocorrer o granuloma gravídico, que é semelhante ao granuloma piogênico
(HOLMSTRUP et al., 2018).
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Figura 13 - Gengivite associada à placa modificada por fator hormonal. Puberdade.
Figura 14- Granuloma gravídico. Geralmente é encontrado na região
								
vestibular interproximal vestibular.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Em pacientes com Leucemia, as alterações ocorrem com maior frequência nos casos de leucemia aguda.
As quais consistem em linfadenopatia cervical, petéquias, úlceras na mucosa inflamação gengival e hiperplasia.
Aspecto vitrificado, esponjoso chegando à cor púrpura. O sangramento gengival pode ser o principal sintoma
inicial. O sangramento é causado pela trombocitopenia e deficiência na formação do coágulo. Estas alterações
podem estar presentes na fase inicial da doença como a mielodisplasia. A hiperplasia gengival é causada pela
infiltração de células leucêmicas, e inicia geralmente pela região da papila. A placa pode exacerbar as lesões,
porém não é um pré-requisito (DREIZEN et al., 1984; CHAPPLE et al., 1999).

Figura 15- Portador de Leucemia aguda. Observe petéquias
devido à trombocitoplenia e sangramento gengival.

Figura 16- Leucemia aguda, presença de erosões.

Fonte: Arquivo MARIN, C.
Figura 16- Leucemia aguda, presença de erosões.
Fonte: Arquivo MARIN, C.
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Figura 17- Leucemia aguda. Gengiva cor púrpura devido à trombocitopenia.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Figura 18- Hiperplasia por infiltração de células no tecido gengival, em paciente com Leucemia.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Em pacientes hiperglicêmicos, a gengivite é um achado mais comum em crianças com diabetes
mellitus tipo I, mal controladas, sendo o nível de glicemia mais importante para determinar a severidade
da inflamação do que a qualidade do controle de placa. Em adultos, a maioria das pesquisas mostra relação
com o nível de inserção (CHAPPLE et al., 2013).
O tabagismo é um dos fatores de risco ambientais para a doença periodontal. A fumaça inalada
alcança os vasos sanguíneos pulmonares e entra na circulação sistêmica o que provoca vasoconstrição da
microvasculatura periodontal e fibrose gengival. Embora o acúmulo de placa e a progressão da doença
sejam exacerbados em fumantes, os sinais e sintomas são mascarados (NOCITI; CASATI, 2015).
A única deficiência nutricional com relação ao tecido gengival que está bem documentada é a de
vitamina C. Esta condição é incomum em locais com um adequado suprimento de dieta, por tanta as
populações de risco seriam de baixo status socioeconômico, idosos institucionalizados. As deficiências de
ácido ascórbico são difíceis de detectar clinicamente (WOOLFE et al., 1980).
 Gengivite induzida por placa exacerbada por condições orais

•
•

Proeminência de restaurações subgengivais
Hipossalivação
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Drogas que influenciam a Hiperplasia gengival: fenitoína, valproato de sódioa, bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina, vepramil, amlodipina, ditiazem) drogas imunorreguladoras (ciclosporina) e altas
doses de contraceptivos orais.
Nem todos os indivíduos que tomam as medicações irão apresentar alterações. Há uma tendência
de a frequência ser maior em indivíduos mais jovens, após 3 meses de uso da medicação e, geralmente,
observada na região das papilas. A menos que esteja associada ao periodonto com altura reduzida, não é
causa de perda dental (MURAKAMI et al., 2018).

Figura 19- Hiperplasia medicamentosa. Uso de anticonvulsivante.
							

Figura 20- Gengivite associada à placa modificada por medicamento
imunoregulador.

		

Fonte: Arquivo MARIN, C.

Proeminência de restaurações subgengivais
As margens de restaurações apicais à margem gengival são prejudiciais à saúde gengival. Esta foi a
conclusão de um estudo que, durante 26 anos, acompanhou 615 restaurações subgenfivais e as comparou
com sítios sem restaurações. Parece que a colocação de restaurações subgengivais resulta em lenta perda de
inserção que pode ser identificada após 3 anos (SCHATZLE et al., 2001).

Figura 21- Restaurações com margens subgengivais.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Hipossalivação
Doenças como o Diabetes não controlado, a síndrome de Sjögren e a ansiedade podem causar a
hipossalivação e, também, como efeito colateral de anti-histamínicos, antidepressivos, descongestionantes
e anti-hipertensivos. O ressecamento bucal pode tornar o controle da placa mais difícil, o que piora a
inflamação gengival (MURAKAMI et al., 2018).
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CONDIÇÕES GENGIVAIS NÃO INDUZIDAS POR PLACA DENTAL
Anormalidade genéticas e de desenvolvimento
• Outras infecções bacterianas:
Gonorreia: Neisseria gonorrhoeae
Sífilis: treponema pallidum
Tuberculose: Mycobacterium tuberculosis
Gengivite aguda não associada à placa: cepas de Streptococcus
• Infecções específicas de origem viral
-Doença Mão-pé-boca (Vírus Coxsackie)
-Gengivoestomatite herpética (HSV-1 e HSV-2)
-Vírus Varicella-Zóster
-Vírus Molluscum Contagiosum
- Papilomavírus Humano (HPV): papiloma de células escamosas, condiloma acuminado, verruga vulgar
e hiperplasia epitelial focal
• Origem fúngica
o Candidíase e outras micoses
• Alterações imunológicas e inflamatórias
o Reação de hipersensibilidade
 Alergia de contato
 Gengivite de células plasmáticas
 Eritema multiforme
o Doenças autoimunes da pele e das mucosas
 Pênfigo vulgar
 Penfigoide
 Líquen plano
 Lúpus eritematoso: sistêmico e discoide


Figura 22- Liquen plano erosivo.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

•

•

Lesões granulosas inflamatórias (granulomatose orofacial)
o Doença de Crhon
o Sarcoidose
Processos reativos
o Epúlide
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•

•

•

•

 Epúlide fibrótica
 Granuloma fibroblástico calcificante
 Epuide vascular (granuloma piogênico)
 Granuloma periférico de células gigantes
Neoplasias
o Pré-malignas
 Leucoplasia
 Eritroplasia
o Malignas
 Carcinoma de células escamosas
 Infiltração de células leucêmicas
 Linfoma: Hodkging e Não Hodgking
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
o Deficiências vitamínicas
 escorbuto
Lesões traumáticas
o Traumatismo físico/mecânico
 Queratose friccional
 Ulceração gengival induzida mecanicamente
 Automutilação
o Queimadura química
o Injúria térmica
Pigmentação gengival
o Melanoplasia
o Melanose de fumante
o Pigmentação induzida por drogas
o Tatuagem de amálgama

DOENÇA PERIODONTAL NECROSANTE
As doenças periodontais necrosantes são fortemente relacionadas ao comprometimento do sistema
imune, como AIDS, crianças com má nutrição severa, condições de vida extremas ou infecções severas.
Podem até ameaçar a vida do paciente. Também podem ser encontradas em pacientes com comprometimento
moderado do sistema imune como fumantes ou pessoas com estresse. A microbiologia relacionada pode
ser: a porção constante de Treponema spp, Selenomonas spp e Prevotella intermedia e outra variável constituída
de matriz heterogênea de tipos bacterianos,

GENGIVITE ULCERATIVA NECROSANTE – GUN
A Gengivite Ulcerativa Necrosante é um processo inflamatório do tecido gengival com presença de
úlcera e necrose da papila interdental que forma uma cratera. Ocorre sangramento gengival e dor. Pode
haver halitose, pseudomembrana, febre e sialorreia. A etiologia é bacteriana. Os fatores predisponentes são:
má nutrição grave, estresse, cigarro.
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Figura 23- GUN. Presença de crateras gengivais.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

PERIODONTITE ULCERATIVA NECROSANTE - PUN
A Periodontite Ulcerativa Necrosante é um processo inflamatório do periodonto que se caracteriza
pela presença de úlcera e necrose da papila interdental, sangramento gengival, halitose, dor e perda óssea
rápida. Pode haver formação de pseudomembrana, linfadenopatia e febre.
Neste manual, a periodontite necrosante está sendo apresentada junto com as doenças necrosantes.

FATORES QUE PREDISPÕEM À GUN E À PUN
•
•
•
•
•
•

Fumo;
Estresse;
Fadiga e debilidade física;
Infecção por HIV;
Comprometimento imunológico;
Inflamação gengival preexistente; e

•

Fatores retentores de placa.

Figura 24- PUN. Necrose, crateras, bolsa periodontal e perda de inserção.
Fonte: Arquivo MARIN, C.
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ESTOMATITE NECROSANTE
A Estomatite Necrosante é uma inflamação severa do periodonto e da cavidade oral em que a necrose
se estende nos tecidos moles além da gengiva. Pode haver desnudação óssea na mucosa alveolar, com áreas
de osteíte e formação de sequestro. Ocorre em pacientes com comprometimento imune severo (Quadro 7).
Quadro 7- Manifestações periodontais de doenças e condições sistêmicas
Categoria

Paciente

Condição predisponente

Condição clinica

HIV/AIDS
Doença periodontal
necrosante em

Gengivite

com contagem
Em adultos

Outras condições

necrosante,

de CD4 <200

sistêmicas

Periodontite

paciente com

carga viral

Imunossupressão

Necrosante,

comprometimento

detectável

sistêmico severo
Em crianças

Má

Mucosite
Condições de

Infecções

vida extremas

virais

nutrição

severas**

severa*
Doença periodontal

Gengivite

necrosante em

Fatores não controlados: nutrição,
tabagismo, estresse

paciente com

necrosante,
Noma.
Possivelmente
progressiva
Gengivite
necrosante
generalizada.

comprometimento

Possível

sistêmico leve ou

progressão para

temporário

periodontite
Gengivite
necrosante
Doença periodontal necrosante prévia
(crateras gengivais)

generalizada.
Possível
progressão para
periodontite
Gengivite

Fatores locais, má posição dental,

necrosante.

proximidade radicular

Progressão não

Periodontite

frequente
Periodontite
Fatores predisponentes não comuns

necrosante.
Progressão não
frequente

*Níveis séricos e plasmáticos de retinol, ácido ascórbico total, zinco, redução marcante de albumina. Cortisol.
**Herpes vírus, Citomegalovirus, Epttein Barr vírus, Sarampo, Malária.
Fonte: PAPAPANOU et al. (2018)
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Figura 25- Paciente HIV, com periodontite controlada. CD4 800;
			

Figura 26- Período de imunosupressão.CD4 abaixo de 200.

carga viral indetectável. 		

Sequestro ósseo. Estomatite necrosante.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Figura 27- Sequestro ósseo removido.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

PERIODONTITE
•

Perda de inserção interproximal em 2 ou mais dentes não adjacentes.

•

Perda de inserção vestibular ou lingual/palatina ≥ 3mm, com profundidade de bolsa ≥ 3mm, em
dois ou mais dentes.

•

Não será considerada perda de inserção quando houver:
→ Recessão gengival de origem traumática;
→ Cárie extensa na região cervical do dente;
→ Perda de inserção na distal do 2° molar associada a má posição dental ou exodontia do 3° molar;
→ Lesão endodôntica drenando pelo sulco gengival;
→ Fratura radicular vertical.
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Figura 28- Perda de inserção lingual 9 mm com profundidade de bolsa 5mm
Fonte: Arquivos MARIN, C.

Características clínicas da Periodontite
•

Inflamação gengival

•

Bolsa periodontal

•

Sangramento à sondagem

•

Perda de inserção

Características variáveis
•

Hiperplasia ou recessão gengival

•

Exposição de furcas

•

Mobilidade e inclinação dos dentes

•

Eventualmente esfoliação dos dentes

Figura 29-- Bolsa de 6mm, e com 9mm de perda de inserção
Fonte: Arquivo MARÍN, C.

Figura 30- Bolsa periodontal de 9mm com supuração. Fonte: Arquivo MARÍN,
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Figura 31- Furca Lingual.
Fonte: Arquivo MARÍN, C.

Figura 31- Furca Lingual.
Fonte: Arquivo MARÍN, C.
Figura 32- Furca vestibular.
Fonte: Arquivo MARÍN, C.

Em se tratando de um paciente com periodontite, deve-se utilizar o termo “inflamação gengival”
ao invés de “gengivite” pois, um caso definido como periodontite não pode receber a denominação de
gengivite. Um caso de periodontite pode ser caracterizado por uma matriz que descreve os estágios e os
graus da doença. Os estágios representam a severidade da doença e uma antecipação.
Os graus proporcionam informação adicional das características biológicas que incluem análise da
história da doença baseada na progressão, avaliação do risco de nova progressão, progressão rápida,
análise de resultado desfavorável do tratamento e análise do risco que a doença ou o tratamento poderiam
acarretar para a saúde geral do paciente.
Adicionalmente, no quadro 8, há uma descrição da extensão e da distribuição da doença baseado na
porcentagem de sítios afetados.
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Estágios de severidade
•

Histórico da destruição passada

•

Definição do tamanho e extensão da periodontite

•

Facilita a comunicação entre profissionais

•

Ajuda na definição do prognóstico

•

Otimiza os cuidados para casa situação.
Quadro 8- Caracterização dos estágios de Periodontite
Estágios

Severidade

Complexidade

I

II

III

IV

Sítio
interdental com
maior perda de
inserção

1 a 2 mm

3 a 4 mm

≥5mm

>5mm

Perda óssea
radiográfica

Terço
coronário
(<15%)

Terço
coronário
(15 a 33%)

Maior que o
terço coronário

Maior que o terço
coronário

Perda dental
devida à
Periodontite

Nenhum
dente
perdido

Nenhum
dente perdido

Menos de
4 dentes
perdidos

Mais de 5 dentes
perdidos

PS Máxima
4mm

PS máxima
5mm

Perda
óssea
horizontal

Perda óssea
horizontal

Local

Em adição ao
estádio II:
PS ≥ 6mm
Perda vertical ≥
3mm
Furca
grau II ou III
Defeito ósseo
moderado

Extensão e
distribuição:
- Localizada <
30% dos dentes
envolvidos.
- Generalizada >
30% dos dentes
envolvidos ou
padrão molar
incisivo.

Fonte: PAPAPANOU et al. (2018)
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Em adição ao
estádio III:
Disfunção
mastigatória
Traumatismo
oclusal secundário
(mobilidade
≥ 2)
Defeito ósseo severo
Colapso oclusal
Menos de 20 dentes
remanescente.

Os estágios de severidade variam do I ao IV. Para a sua determinação, procura-se o sítio com maior
perda de inserção interdental que pode ir de 1 a 2mm no estágio I, 3 a 4mm, no estágio II, 5 mm no estágio
III e maior que 5mm no estágio IV. Quanto à perda óssea radiográfica, deve-se dividir a raiz dental em
terços, sendo considerada, no Estágio I, a perda até a metade do terço cervical; no Estágio II, a perda chega
até o terço coronário; e nos estágios III e IV a perda se estende além do terço coronário.
Quanto ao número de dentes que serão perdidos por causa da periododontite, nos estágios I e II não há
dentes a ser perdidos. No estágio III há menos de 4 dentes perdidos e no IV há mais de 5 dentes perdidos.
A complexidade do caso será no estágio I quando a profundidade de sondagem é de até 4mm com
perda óssea horizontal. Estágio II quando a profundidade de sondagem for até 5mm com perda óssea
horizontal. Estágio III, se profundidade de sondagem for maior ou igual a 6mm e já é encontrada perda
óssea vertical de até 3mm e lesão de furca. No Estágio IV, há traumatismo oclusal, disfunção mastigatória,
menos de 20 dentes em boca e colapso oclusal e defeito ósseo severo.
A extensão e distribuição indicam Periodontite localizada quando a área atingida for de menos de
30% dos dentes. Periodontite generalizada quando o envolvimento for superior a 30% dos dentes e Padrão
molar/incisivo quando a doença envolve os molares e incisivos.

Figura 33. Periodontite Estágio III, com perda de inserção ≥ 5mm.

Figura 34- . Periodontite estágio III com perda de inserção ≥ 5mm e lesão de furca.
Fonte: Arquivo MARIN, C
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Figura 35 - Periodontite Estágio IV.
Perda de inserção interdental ≥5mm, colapso e mordida, trauma oclusal e mobilidade dental nos elementos 11 e 41.
Fonte: Arquivo MARIN, C

Figura 36- Periodontite padrão molar incisivo, com bolsas de 6 e 9mm paciente de 15 anos.
Grau de progressão C. Destruição acima das expectativas relacionadas ao biofilme.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

29

Figura 37- Exame radiográfico do paciente da figura 36 onde se observam as perdas ósseas no terço cervical da região de molares e incisivo.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Fonte: Arquivo MARIN, C.
Figura 38- Perda óssea vertical, no terço coronário.
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Figura 39. Perda óssea horizontal maior que o terço coronário.
Fonte: Arquivo MARIN, C
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Graus de evolução
•
•
•

Suplementa os estágios de severidade
Fornece informações sobre a taxa de evolução da destruição e reconhecimento de fatores de risco
de progressão
Avaliação de risco.

Os graus são usados como indicadores do grau de progressão da Periodontite. O critério primário se
refere às evidencias diretas ou indiretas de progressão. Sempre que possível, se deve utilizar a evidência
direta. Na sua ausência deve ser usada a estimativa indireta utilizando a perda óssea no local mais afetado em
função da idade (Porcentagem de perda óssea radiográfica dividida pela idade).
Inicialmente, deve-se assumir que todos os pacientes estão no Grau B e, ao se avaliar o caso, determinar
se será mantido grau B ou se mudará para A ou C. Uma vez que o grau é estabelecido de acordo com a evidência
de progressão, este pode ser modificado de acordo com os fatores de risco como fumo e diabetes (Hb1c).
Na Evidência direta de progressão se considera a perda de inserção longitudinal ou a perda óssea
radiográfica, que, de acordo com a perda observada poderá ser: Lenta, caso haja perda nos últimos 5 anos;
Moderada com perda de 2 mm em 5 anos; e Rápida quando há perda maior ou igual a 5mm em 5 anos.
Na evidência indireta de progressão se consideram a porcentagem de perda óssea em função da idade
e o acúmulo de placa. A porcentagem de perda óssea em função da idade classifica-se em: Grau A quando
menor que 0,25; Grau B quando varia de 0,25 a 1; e Grau C quando maior que 1 (o cálculo desta porcentagem
é apresentado mais adiante).
Quanto ao acúmulo de placa, este pode ser: Grau A quando há acúmulo abundante de placa com baixo
nível de destruição; Grau B quando a destruição é compatível com o grau de destruição; e Grau C quando
a destruição ocorre acima das expectativas relacionadas ao biofilme, há padrão de progressão rápida ou
início precoce ou falta de resposta aos controles bacterianos padrão. Os fatores modificadores constam
de Tabagismo e Diabetes (Hb1c). Considera-se Grau A o paciente não fumante e normoglicêmico; Grau
B fumante até 10 cigarros por dia ou Hb1c até 7 em paciente diabético; e Grau C fumante de mais de 10
cigarros ao dia e diabético com Hb1c maior que 7.
No quadro 9 estão descritos os critérios de classificação da periodontite baseado em graus, os quis
refletem as características biológicas que incluem evidências de risco, progressão rápida, antecipação da
resposta ao tratamento e efeitos na saúde sistêmica.
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Quadro 9- Critérios da classificação da periodontite baseada em Graus

Grau de Periodontite
Evidência
direta de
progressão

Critério primário

Evidência
indireta de
progressão

Dados
longitudinais
(CAL ou
perda óssea
radiográfica)
% perda óssea/
idade

A
Progressão
Lenta

B Progressão
Moderada

C
Progressão
Rápida

Sem evidência
de perda óssea
em 5 anos

< 2mm em 5
anos

≥ 5mm em 5
anos

0,25 a 1
Destruição
proporcional
ao acúmulo
de biofilme

>1
Destruição
acima das
expectativas
relacionadas ao
biofilme.
Padrão de
progressão
rápida ou início
precoce
Falta de
resposta aos
controles
bacterianos
padrão.

Menos de 10
cigarros/
Dia

Mais de
10 cigarros/dia.

< 0,25
Acúmulo de
biofilme com
baixo nível de
destruição

Não Fumante
Fator de
risco

Tabagismo

Não
diagnosticado

Modificadores
Diabetes

HbA1c ≤ 7
em paciente
diabético

HbA1c > 7
em paciente
diabético

Fonte: PAPAPANOU et al. (2018)

CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE PERDA ÓSSEA
•

Material: Rx periapical, régua milimetrada, idade do paciente

•

Medição: perda óssea, comprimento da raiz. Perda óssea da junção esmalte cemento até a crista

óssea. Comprimento da raíz da junção esmalte cemento ao ápice da raiz
•

Porcentagem de perda óssea = perda óssea / comp. raiz X 100

•

Índice de perda óssea: % perda óssea / idade do paciente
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Exemplo:
Usando a radiografia do caso de periodontite padrão molar incisivo apresentado na figuras 35 e 37

Comprimento da raiz: 15 mm. Perda óssea:5mm. Idade 15 anos

Porcentagem de perda óssea
= perda óssea / comp. raiz X 100
5/15 X 100= 33%
Índice de perda óssea
% perda óssea / idade do paciente
33/15= 2,2

↓

De acordo com os critérios, trata-se de um caso de progressão rápida. Manifestações Periodontais de
condições sistêmicas, adquiridas e de desenvolvimento
1. Associadas às desordens imunológicas
• Síndrome de Down
• Síndrome de deficiência de adesão leucocitária
• Síndrome de Papillon-Lefèvre
• Síndrome de Haim-Munk
• Síndrome de Chediak-Higashi
• Neutropenia severa
• Neutropenia congênita (Síndrome de Kostmann)
• Neutropenia cíclica
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•

Doenças da imunidade primária
• Granulomatose crônica
• Síndrome da hiperimunoglobulina
• Síndrome de Cohen
2. Doenças que afetam a mucosa oral e o tecido gengival
• Epidermólise bolhosa
• Epidermólise bolhosa distrófica
• Síndrome de Kinder
• Deficiência de Plasmingênio
3. Doenças que afetam o tecido conjuntivo
• Síndrome de Ehlers-Danlos (tipo IV e VIII)
• Angioedema (deficiência do inibidor C1)
• Lupus eritematoso sistêmico
4. Desordens endócrinas e metabólicas
• Doença do armazenamento do glicogênio
• Doença de Gaucher
• Hipofosfatasia
• Hipofosfatasia raquítica
• Síndrome de Hajdu-Cheney
5. Imunodeficiências adquiridas
• Neutropenia adquirida
• HIV
6. Doenças inflamatórias
• Epidermólise bolhosa adquirida
• Doença inflamatória intestinal
7. Outras desordens sistêmicas
•
Diabetes mellitus
• Obesidade
• Osteoporose
• Artrite (Artrite reumatoide e osteoartrite)
• Depressão e estresse emocional
• Tabagismo
•

Medicamentos
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Figura 40- Bolsa periodontal em paciente diabético descompensado
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Figura 41- Profundidade de sondagem d e7mm em paciente diabética. Hb1c
Figura 42- Profundidade de sondagem de 7mm em paciente diabética.
								 Hb1c
Fonte: Arquivo MARIN, C.

Figura 43- Rx panorâmico da paciente das figuras 41 e 42.
Fonte: Arquivo MARIN, C.
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DESORDENS SISTÊMICAS QUE PODEM RESULTAR EM PERDA DE TECIDO
PERIODONTAL, INDEPENDENTEMENTE DA PERIODONTITE
1. Neoplasmas
•

Neoplasia primária dos tecidos periodontais
•

Carcinoma oral de células escamosas

•

Tumor odontogênico

•

Outras neoplasias primárias dos tecidos periodontais
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