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Quando há o diagnóstico de gengi-
vite é porque não ocorreu perda de 
inserção no periodonto. Por outro 
lado, quando há perda de inserção, 
o diagnóstico é de doença periodon-
tal (ou periodontite) e o tratamento 
consiste nos mesmos passos já des-
critos para as doenças gengivais, em 
conjunto com raspagem e alisamen-
to radicular.

�a nova classificação, a �eriodon-
tite do Adulto passa a ser chamada 
Periodontite Crônica, por ser menos 
restritiva de acordo com a idade. As 
Periodontites de Acometimento Pre-
coce passaram a ser chamadas de Pe-
riodontites Agressivas para que não 
se restringissem a pacientes jovens, 
pois são muitas vezes diagnosticadas 
em adultos e idosos1.

Chegou-se também a um consenso 
que algumas condições sistêmicas po-
dem modificar a periodontite �ta�agis-
mo e diabetes) ou causar destruição 
do periodonto mesmo sem ter carac-
terísticas de periodontite do ponto de 

enças gengivais e modificando algu-
mas terminologias1.

�dicionou�se na classificação as cha-
madas doenças gengivais e lesões 
induzidas ou não pela placa bacte-
riana, pois essas condições patológi-
cas não estavam presentes na versão 
de 1989.

Como características clínicas da 
gengivite temos: vermelhidão e 
edema do tecido gengival, san-
gramento provocado, mudanças 
no contorno, presença de placa e 
de cálculo e nenhuma comprova-
ção radiográfica de perda da cris-
ta óssea alveolar, exceto nos casos 
de periodontites prévias tratadas 
com sucesso2.

O tratamento consiste em estabe-
lecer saúde gengival por meio da 
eliminação dos fatores etiol�gicos, 
como placa, cálculo e outros que 
podem favorecer o ac�mulo e a  re-
tenção de placa e dificultar a higie-
ne do paciente2.
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No âmbito da saúde, sistemas de 
classificação são necessários, pois 
fornecem um en�uadramento das 
manifestaç�es, permitem �ue se�am 
estudadas a etiologia e a patogê-
nese e auxiliam no diagnóstico e na 
elaboração de protocolos de trata-
mento para cada manifestação ou 
doença1� �m ����, foi ela�orada a 
primeira classificação das doenças 
periodontais durante o Workshop 
Mundial de Periodontia Clínica. Al-
gum tempo depois, uma classifi-
cação mais simples foi criada no 
I Workshop Europeu de Periodontia.

Com o tempo percebeu-se uma 
necessidade de reavaliação dessas 
classificaç�es, e�atamente �� anos 
depois da primeira. Do dia 30 de 
outubro a 2 de novembro de 1999, 
a Academia Americana de Perio-
dontia ����� efetuou uma revisão 
nesses documentos, introduzindo 
uma nova seção exclusiva sobre do-
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vista histopatológico (leucemias e neu-
tropenias), portanto precisavam estar 
descritas na classificação2.

Convencionou-se que a Gengivi-
te Ulcerativa Necrosante (GUN) e a 
Periodontite Ulcerativa Necrosante 
����� seriam referidas con�untamen-
te, pois, provavelmente, representam 
etapas diferentes da mesma infec-
ção� � diferença fundamental entre 
os dois estágios da doença é a limi-
tação à gengiva ou o acometimento 
dos tecidos de sustentação1,2.

� classificação utili�ada �o�e em dia 
continua sendo a de 1999. A AAP se 
prepara para iniciar uma nova revisão 
no documento. Isso deve ocorrer em 
2017, quando, pela primeira vez,  ha-
verá um consenso entre a �ederação 
Europeia de Periodontia e a Acade-
mia Americana de Periodontia, que 
participarão �untas de todas as fases 
de elaboração da nova classificação3.

A base para a prevenção de doenças 
gengivais e a manutenção da saúde 
bucal é a remoção da placa bacteria-
na �biofilme�, tanto para indiv�duos 
com ou sem doença periodontal4,5. 
Ela é a causa primária da gengivite, 
progressão da periodontite e evolu-
ção da cárie, sendo essas as princi-
pais determinantes da perda dentá-
ria ��arina ���� apud �aacob ����, 

p.2)4. Nesse processo, são gerados 
impactos na qualidade de vida do in-
divíduo6,7, como desconfortos, dores, 
halitose, custos e tempo necessário 
para realizar esse tratamento, além 
de problemas funcionais e est�ticos� 

Esse índice aumenta para 92% a 97% 
em adultos, entre 35 a 44 anos (Pe-
tersen ���� apud �aacob �����4.

Medidas como a boa higienização 
bucal feita em casa e visitas regu-
lares programadas, segundo a sua 
necessidade individual, ao profissio-
nal de saúde bucal são importantes 
para a prevenção desses problemas. 
Nessa consulta, caberá ao cirurgião-
-dentista a tarefa de verificar pro-
blemas com a higienização bucal 
do paciente e corrigi-los, utilizando-
-se da orientação e de sessões de 
escovação supervisionadas. Cabe 
lembrar que procedimentos clínicos, 
como a raspagem e o polimento, 
são considerados como suplemen-
tares aos de higiene bucal realizados 

pelas pessoas em suas casas, nunca 
devendo substituí-los8.

Na terceira atualização da revisão 
sistemática, condu�ida por �aacob 
20154, comparou-se o uso no dia a 
dia de escovas manuais e elétricas 
por pessoas de qualquer idade, uti-
lizando como parâmetros a remoção 
de placa, saúde gengival, manchas e 
cálculo, confiança, efeitos adversos e 
custo, pois e�istem dados con�itan-
tes na literatura a respeito do mérito 
dessas duas formas de �igieni�ação�

Após seleção e análise de 51 estudos 
clínicos randomizados controlados, 
totalizando 4624 participantes, che-
gou-se à conclusão de que escovas 
el�tricas são mais eficientes em remo-
ver placa bacteriana �biofilme�4,9, o 
que, consequentemente, leva a uma 
redução da gengivite e do risco à cá-
rie en�uanto for mantido o n�vel sa-
tisfat�rio de �igieni�ação� �ma dimi-
nuição de 11% de placa e de 6% da 
gengivite foi registrada nos primeiros 
três meses de seu uso. Depois desse 
período, observou-se atenuação de 
21% de placa e 11% da gengivite4.

� efetiva escovação dos dentes 
depende de uma s�rie de fatores 
que incluem a motivação, o co-
nhecimento e a destreza manual4. 
Ou seja, o mérito não deve ser so-
mente do aparato utilizado, mas da 
combinação com fatores individu-
ais do paciente.

Considera-se periodontite crônica ou agressiva localizada menos de 30% dos sítios afetados e generalizada mais de 30% dos sítios afetados3.

 

Induzidas 
por placa Localizada Localizada

Não 
induzidas 
por placa

Generalizada Generalizada

Gengivite 
Ulcerativa 

Necrosante 
(GUN)

Periodontite 
Ulcerativa 

Necrosante 
(PUN)

Abcesso 
Gengival

Lesão 
Endodôntico- 
periodontal

Lesão 
Periodonto- 
endodôntica

Abcesso 
Periodontal

Abcesso 
Pericoronário

Lesão 
Combinada

-

Estima-se que, 
globalmente, 80% a 

90% dos adolescentes, 
entre 15 e 19 anos, 
tenham a forma 

branda e moderada 
da gengivite.
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Segundo o protocolo para diagnós-
tico e tratamento das doenças pe-
riodontais do HealthPartners Dental 
Group10, � a fase da terapia perio-
dontal, após o controle da doença. 
Seu objetivo é manter o nível de saú-
de periodontal conseguido na fase 
ativa da terapia.

A conduta de suporte periodontal de-
verá se adequar às seguintes situações:
�  �gressividade da doença periodon-

tal tratada.
�  Tipo de tratamento empregado de 

acordo com a condição periodon-
tal inicial.

�  �omple�idade da instrumentação 
periodontal.

�  �ooperação do paciente em seguir 
as orientações de higiene bucal.

�  �resença de fatores de risco� he-
reditariedade, tabagismo, doenças 
sistêmicas relacionadas.

Caso o paciente tenha sido trata-
do por um clínico geral, espera-se 
�ue nessa fase de suporte receba os 
mesmos cuidados que teria de um 
especialista, o que inclui os registros 
periodontais e reconhecimento da 
progressão da doença.

� fre�u�ncia de retorno dos pacien-
tes tratados, seguindo as situações 
as quais deverão se adequar, pode 

utilizar o protocolo de risco à cárie 
para determinar o agendamento des-
sas consultas. Se houver alternância 
entre o especialista e o clínico geral, 
uma comunicação consistente deve 
ser estabelecida entre os dois profis-
sionais para entendimento do caso. 
Considera-se dois anos de estabilida-
de das condições periodontais como 
indicativo de que os cuidados podem 
ser delegados ao clínico geral exclusi-
vamente, desde que o paciente per-
maneça em controle.

� especialista teria a prefer�ncia das 
consultas de controle nos casos em 
que há dúvidas sobre a estabilidade 
do �uadro, ou fatores locais espec�-
ficos não tenham sido solucionados, 
como o envolvimento de furca.

Nas consultas de retorno devem 
ser feitos registros da profundida-
de clínica de sondagem, presença 
ou não de sangramento, terapia de 
��or nas �reas de furca, dessensibi-
lização quando necessário e exames 
radiogr�ficos peri�dicos para acom-
panhamento. Os procedimentos de 
manutenção devem ser supervisio-
nados por um cirurgião-dentista, 
pois não � sin�nimo de profila�ia 
e, geralmente, incluem uma atu-
alização das condições médicas e 
dentais, revis�es radiogr�ficas, e�a-
mes intra e extra orais dos tecidos 
moles, exame dentário, avaliação 
periodontal, remoção de biofilme da 
região de sulco e bolsas periodon-
tais, raspagem e aplainamento onde 
necessário, polimento dos dentes e 
revisão da efici�ncia do controle de 
placa praticado pelo paciente12.
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Como a doença 
periodontal é de 

crônica, esses cuidados 
devem se estender 

por toda a vida, única 
garantia para limitar 

a progressão da 
perda de inserção 

por reativação 
da enfermidade 10,11.
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