11

13

liibltoteca Sesottes,
CC13. 0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA

CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS

r■I

MÁRCIO RAIMUNDO SCOPEL

FLORIANÓPOLIS (SC)
2003

MÁRCIO RAIMUNDO SCOPEL

CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS

Monografia apresentada por Márcio Raimundo
Scopel, à Coordenadoria de Pós-Graduação do
Centro de Ciências da Saúde, da Universidade
Federal de Santa Catarina — UFSC, como requisito
parcial para obtenção do grau de Especialista em
Periodontia.
Orientador: Mario Vinicius Zendron, Dr.

FLORIANÓPOLIS (SC)
2003

TERMO DE APROVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
Por

MÁRCIO RAIMUNDO SCOPEL

Monografia Aprovada como requisito parcial para obtenção do titulo de Especialista
em Periodontia.

ORIENTADOR
MARIO VINICIUS ZENDRON — Dr.

1° EXAMINADOR:

2° EXAMINADOR:

FLORIANÓPOLIS, 2003

"Quando morremos, nada pode ser levado
conosco corn exceção das sementes lançadas
por nosso trabalho"
(DALAI LAMA)

ill

Dedico este estudo i Jaqueline, pelo amor,
companheirismo, estimulo e compreensão
em todos os momentos.

iv

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais que me ensinaram o bom caminho da virtude, o amor e a fé em Deus.

e Bianchini, pelo seu empenho
e trabalho. Em especial ao Professor Mário Vinicius pelo seu apoio, estimulo e amizade.
Aos Professores Magini, Mário Vinicius, José Cláudio

Ao colega Rudimar Marchiori pelo auxilio

e prestatividade clinica.

Aos meus colegas de Especialização pelo Espirito de amizade
brincadeiras que com certeza vão deixar saudades.

V

e equipe , pelas

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO

1

2. REVISÃO DE LITERATURA

3

2.1 Classificação Alternativa para as Formas de Periodontite

7

3. PROPOSIÇÃO

27

4. DISCUSSÃO

28

4.1 Substituição de Periodontite de Inicio Precoce por Periodontite Agressiva

30

4.2 Eliminação de Periodontia Refratária

37

4.3 Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas

39

4.4 Substituição de Periodontite Ulcerativa Necrosante por Doenças Periodontais
41

Necrosantes
4.5 Adição da Categoria de Abscessos Periodontais

42

4.6 Adição de uma Nova Categoria em "Deformidades e Condições Desenvolvidas ou
Adqüiridas

43

5. CONCLUSÃO

44

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4s

vi

RESUMO

Até recentemente, o padrão aceito para a classificação das doenças periodontais era o
estabelecido pelo Seminário Mundial de Periodontia de 1989. Porém, como esta apresentou
algumas falhas dentre as quais: 1-Sobreposição entre as diversas categorias; 2 -Ausência de
uma classificação para doenças gengivais; 3- Enfase imprópria para a idade em que estas
iniciavam; 4- A taxa de progressão das periodontopatias. De uma maneira global os critérios
para a classificação se mostraram inadequados e obscuros. Este trabalho se propõe a fazer
uma analise comparativa entre classificação estabelecida no Workshop Internacional de
Periodontia de 1999 e a classificação previamente citada (1989), onde os autores tentaram
eliminar as falhas anteriores com o objetivo de dar A. Classificação das Doenças Periodontais
uma linguagem universal e atualizada em relação aos avanços biológicos, tanto
etiopatogênicos como biomoleculares, com o objetivo de facilitar na compreensão das
doenças periodontais.
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ABSTRACT

Until recently, the paten accepted for the classification of the periodontal diseases was
the one established by the "1989 World Workshop in Clinical Periodontics". However, it
presented some fails, such as: 1) Overlap among the several categories; 2) Absence of a
classification for gingival diseases; 3) Improper emphasis to the age of diseases onset; 4) Rate
of progression in periodontal diseases. In a global way, the criterions for the classification
proved to be inadequate and obscure. This assignment has the purpose to do a comparative
analysis between the classification established in the "1999 International Workshop in
Periodontics" and the one mentioned before (1989), where the authors tried to eliminate the
former fails with the goal of giving the "Classification of Periodontal Diseases" a universal
and actualized language related to the biological advances, both, etiophatogenic and
biomolecular, with the objective of turning periodontal diseases comprehension easier.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Todescan 13 , torna-se muitas vezes dificil realizar novos progressos,
principalmente em se tratando do processo cientifico, em que nada é absolutamente novo e
nada pode ser considerado velho. 0 novo quase sempre depende do velho. Os conceitos
básicos continuam dando motivação para novas pesquisas que podem vir a modificar
,confirmar ou ainda gerar novos conceitos a serem pesquisados. As revisões bibliográficas
sobre epidemiologia e etiopatogenia das doenças periodontais são fontes ricas em informações
que têm sustentado a ciência periodontal na sua evolução.

Sendo que as doenças gengivais e periodontais em suas várias formas afligem a
espécie humana desde os primórdios da história os estudos em paleopatologia, indicam que a
doença periodontal destrutiva, evidenciada por perda óssea, acometeu o homem primitivo em
diversas culturas, tais como no antigo Egito, e na primitiva América Pré-Colombiana.

Desde então houve uma preocupação em denominar estas doenças, desde a
participação de Hipócrates 460-335 a.C., já se discutia a etiologia e etiopatogenia das diversas
formas de alterações que afetavam as gengivas com sangramento e retrações.

Com os anos, foram desenvolvidos sistemas de classificação visando organizar e
determinar as várias entidades ou condições patológicas que afetam a gengiva e o periodonto.

A América Academy of Periodontology tem feito reuniões cientificas para promover
análise e discussão da classificação dessas doenças. São os denominados "Workshops" com
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temáticas especificas e com a participação dos melhores especialistas, que fazem uma revisão
prévia da literatura no assunto pré-estabelecido para ser apresentado e discutido, resultando
nas chamadas "Consensus Report", ou seja, conclusões de consenso.

A necessidade de uma revisão na classificação das doenças foi enfatizada durante o
Workshop Mundial de Periodontia de 1996, sendo que a definição da etiologia, patogenese e
o tratamento de doenças de maneira ordenada só são possíveis com uma de classificação
correta e sistemática mente aplicada.

2. REVISÃO DE LITERATURA

No World Workshop de 1977 14 somente dois tipos de periodontite foram reconhecidas
pela American Academy of Periodontology (A.A.P.):

I - Periodontite juvenil;
II - Periodontite marginal crônica.

Corn a evolução dos conhecimentos em relação à etiologia e progressão da doença, em
Novembro de 1986, a A.A.P. adotou outra classificação:

I — Periodontite juvenil:

- Periodontite da pré-puberdade;
- Periodontite juvenil localizada;
- Periodontite juvenil generalizada;
II — Periodontite do adulto.
III — Gengivo-Periodontite ulcerativa necrosante.
IV — Periodontite refratária.

Em 1989, a American Academy of Periodontoly (AAP) 14 no World Workshop in
Clinical Periodontics com um trabalho de Jack Caton, faz novo posicionamento sobre a

classificação das doenças periodontais.
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I - Gengivites:

- Placa associada;
- Gengivite ulcerativa necrosante aguda;
- Gengivite influenciada por hormônios ester6ides;
- Crescimentos gengivais influenciados por medicamentos;
- Gengivites descamativas.

II - Periodontites:

- Periodontites do adulto;
- Periodontites progressiva rápida;
- Periodontite juvenil;
- Periodontite pós-juvenil;
- Periodontite juvenil generalizada;
- Periodontite de pré-puberdade;
- Periodontite refratária.

A partir da adoção de diferentes formas de periodontites por esta classificação de Jack
Caton (apud 14 ), considerou-se necessário a elaboração de uma nova classificação que foi
proposta pelo "Consensus Report" de 1989:

I — Periodontite do adulto;
H

Periodontite de aparecimento precoce;

A — Periodontite da pré-puberdade:
1 — Generalizada;
2 — Localizada;

B — Periodontite juvenil:
1 — Generalizada;
2— Localizada;
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C — Periodontite progressiva rápida.

III — Periodontites associadas com doenças sistêmicas.
IV — Periodontite ulcerativa necrosante.
V — Periodontite refratária.

Papapanaou P.N., Wermstriim J.L., Grandahl K. 6 com o propósito de registrar a taxa

de progressão de doença periodontal em um período de dez anos, através de exames
radiográficos dos pacientes. Os dados foram avaliados longitudinalmente levando em

consideração os seguintes fatores: características individuais, a idade do paciente e em uma
segunda fase fazendo interagir o "tipo do dente" acometido por perda óssea periodontal e os
dois fatores previamente mencionados. Os resultados mostraram que a maioria dos indivíduos
experimentaram perda óssea alveolar adicional no período de 10 anos de avaliação. Sendo que
a perda óssea alveolar avançada demonstrou ser comparativamente restrita a uma determinada
população, sendo que 23% dos indivíduos entrevistados pelos estudos responderam por 75%

dos locais de destruição periodontal avançada. Quando considerado os locais em que as perdas
ósseas alveolares ocorreram foi demonstrada uma correlação especifica entre o local e a

severidade da doença.
Papapanou 1989 6, relatou que estes estudos indicam que a taxa de perda óssea

periodontal aumenta com a idade e pode variar consideravelmente de um indivíduo para
outro.
Em todas as faixas etárias, molares tiveram os mais altos indices de mobilidade de
dentes e os caninos as taxas mais baixas.
Os integrantes do consenso após discutir em sessão plenária obtendo sugestões e
criticas chegaram a um acordo e os resultados são os seguintes:
A metodologia para avaliar a presença de doença deverá ser melhorada, bem como
idealmente deveria predizer
dentições analisadas.

o estabelecimento e progressão da doença periodontal nas
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A maioria dos estudos indicam uma prevalência de 10 a 15% para níveis avançados de
periodontite, e formula metodologias especificas para determinar a taxa de progressão da
doença periodontal.

Entre os fatores de risco, que podem levar A. perda óssea periodontal foram
evidenciados os seguintes: diabete, uso de tabaco e bactérias especificas para doença
periodontal. Fatores determinantes: envelhecimento, gênero, predisposição genética, doenças
sistêmicas e condições imunossupressoras, entre as quais se destaca a desnutrição. Evidências

confirmam que a doença periodontal tem um impacto negativo no controle da diabete mellito,
além disso há evidências que indicam que as infecções periodontais modificam o risco de
complicações cardiovasculares e doenças coronárias do coração.

Ranney 14 (1993), relata que para se tratar periodontalmente um caso na clinica deve-

se identificar a forma da doença, procurando não sobrepor critérios. Sendo que a avaliação das
condições sistêmicas do paciente deveria ser solicitada em todos os casos, além disso,
deveríamos incluir exame clinico e medidas radiográficas do nível de inserção e altura óssea,

sendo que o tratamento proposto para uma forma de periodontite não deveria ser aplicado
diretamente a outras formas. 0 autor salienta que lid diferentes formas de periodontite as quais
diferem entre si pela causa especifica, história natural, progressão e/ou resposta à terapia.

Segundo o autor a classificação das doenças periodontais descritas nos Procedimentos
do Workshop Mundial em Periodontia Clinica já houve reconhecimento das heterogeneidades
e da sobreposição existente entre as categorias que foram recomendadas.

Sendo assim, Ranney 14 relata sobre a classificação:
I - Periodontite do Adulto:
As características incluídas em Periodontite do Adulto eram:
- Inicio normalmente depois dos 35 anos de idade;
- Progressão lenta;
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- Reabsorção óssea predominantemente horizontal;
- Presença de fatores ambientais;
- Ausência de anormalidades sistêmica de hospedeiro.

Para este autor a designação de que a doença tem seu inicio aos 35 anos de idade é

arbitraria, sendo que pela extensa revisão feita por Caton (1989), para o Workshop, ele
conclui que a Periodontite do Adulto poderia ter seu inicio na adolescência, embora a

destruição não seja significante até os 30 anos. Sendo assim Ranney 14 sugere uma nova
classificação, baseado nas diferentes formas de periodontites.
2.1 Classificação Alternativa para as Formas de Periodontite

1 — Periodontite do Adulto:
A — Com agravante sistêmico;

B — Sem agravante sistêmico;
2 — Periodontite de Inicio Precoce:

A — Localizada (Juvenil);

B — Generalizada (Progressão Rápida);

C — Doença relacionada a fatores sistêmicos;
3 — Periodontite Ulcerativa Necrosante:

A — relacionada com o HIV;

B — Relacionada com a nutrição;

C — Outras (Determinantes Sistêmicos Desconhecidos);
Para Ranney 14, está claro que a expressão Periodontite do Adulto pode ser modificada
por doenças sistêmicas ou alterações na resposta imune do paciente. A diferenciação prática
entre Periodontite Juvenil Generalizada e Periodontite de Progressão Rápida como descritas
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no relatório do Workshop é sumariamente difícil. Era relatado que a Periodontite de

Progressão Rápida tinha um inicio posterior em termos de idade e predominância de
bacteráides no lugar de Actinomycetemcomitans Actinobacillus. Nenhum pesquisador possuía
dados realmente significativos para formar um estudo longitudinal para realmente delimitar o
inicio da doença. Os que desejaram ter esta informação para posterior análise genética se
frustraram por haver um déficit relacionado na base do conhecimento sobre exatamente em
que momento estaria se iniciando a doença periodontal. As formas bacterianas representadas
pelos bacteróides (Polphyromonas ou Prevotella) não representam indicadores diferenciais
fidedignos entre a Periodontite juvenil e

a Periodontite progressiva rápida ou ainda A

Periodontite do adulto, porque eles estão entre as espécies mais freqüentemente encontradas
em todas as formas periodontites.

A maioria dos casos antes da puberdade possui associações com alguma alteração
sistêmica, parecendo ser melhor agrupar todas as periodontites de inicio precoce em

periodontites relacionada a fatores sistêmicos. Quanto a periodontite refratária, Ranney"
atribui a problemas associados ao

padrão e qualidade do tratamento aplicado. A

impossibilidade de padronizar os tratamentos pode ter gerado e involuntariamente precedido
aquela designação.

Para tentativas de tratamento de Periodontite Ulcerativa Necrosante, devem ser
analisadas as correlações com lesões gengivais associadas com infecção de HIV e também
onde severas condições de privação nutricional são encontradas.

Todescan 16 1995, elabora uma classificação das doenças periodontais que segundo o
autor baseia-se na literatura pertinente, agrupando as formas de gengivites e periodontites já
descritas e tidas como existentes, em esquema que o autor acredita estar muito mais próximo
das realidades cientificas e clinicas do que das apresentadas por outros autores.

Além disso, parece que esta classificação é bastante objetiva, permitindo ao aluno um
aprendizado mais fácil e adequado.
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Classificação de acordo com Todescan (1995):
I - Gengivites (ou doenças gengivais):

- Gengivite Placa Dependente;
- Gengivite Placa Dependente e Agravada por situações Sistêmicas.

II- Periodontites (ou doenças periodontais):

1 - Periodontite de Incidência Precoce (P.I.P.):
a - Periodontite de Incidência Precoce Localizada (P.I.P.L.):

a.1- Periodontite de Incidência Precoce Localizada agravada pelos fatores
modificadores (P.I.P.L.A.).

b - Periodontite de Incidência Precoce Generalizada (P.I.P.G.):
b.1- Periodontite de Incidência Precoce Generalizada agravada pelos fatores
modificadores (P.I.P.G.A.).

Periodontites de Incidência no Adulto:
2 - Periodontite do Adulto( P.A.):
a - Periodontite do Adulto Localizada (P.A.L.):

a.1- Periodontite do Adulto Localizada agravada pelos fatores modificadores
(P.A.L.A.).
Periodontite do Adulto Generalizada (P.A.G.):
b.1- Periodontite do Adulto Generalizada agravada pelos fatores modificadores
(P.A.G.A.).
3 - Periodontite no Adulto de Progressão Rápida:
a - Periodontite de Progressão Rápida Localizada (P.P.R.L.):

a.1- Periodontite de Progressão Rápida Localizada agravada pelos fatores
modificadores (P.P.R.L.A.).
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Periodontite de Progressão Rápida Generalizada (P.P.R.G.):
b.1 - Periodontite de Progressão Rápida Generalizada agravada pelos fatores

modificadores (P.P.R.G.A.).

Papapanou7 em "Consensos Report" (1996), recomenda a revisão da classificação das
doenças periodontais por haver uma sobreposição considerável entre as categorias das

doenças. Certos pacientes não se ajustam a nenhuma categoria de doenças, há muitos
microorganismos envolvidos e as características de resposta do hospedeiro são as mesmas
para muitas categorias de doença periodontal. 0 autor sugere que pesquisas futuras e revisões
da literatura venham a classificar doenças de acordo com as bases de evidências da doença
periodontal.
Armitage4 relata que durante o Workshop Mundial de Periodontia de 1996, foi

enfatizada a necessidade de uma revisão na classificação para as doenças periodontais. Em
1997 a Academia Americana de Periodontia formou um comitê para planejar e organizar um

seminário internacional para esta revisão. 0 Workshop Internacional para Classificação de
Doenças periodontais foi realizado então em 1999, o qual elaborou uma nova classificação,
onde relataram como falha nas classificações anteriores:

Uma categoria sobrepunha a outra;
2) Ausência de uma classificação para as doenças gengivais;

Ênfase imprópria para a idade que determinava o inicio e progressão das
periodontopatias;

Critérios de classificação inadequadas e obscuras.
Segundo Armitage4 a nova classificação o Workshop Internacional de Classificação
de Doenças Periodontais de 1999 teve o objetivo de corrigir as falhas citadas das
classificações antigas.
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Classificação das doenças e condições periodontais:

I — Doenças Gengivais:
A — Doenças gengivais induzidas por placa dental:
1 — Gengivite associadas somente com placa dental:
a — Sem outros fatores locais contribuintes;
b — Com outros fatores locais contribuintes;
2 — Doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos:
a — Associadas com o sistema end6crino:
1 — Gengivites associadas com a puberdade;
2 — Gengivites associadas com o ciclo menstrual;
3 — Gravidez Associada:
a — Gengivites;
b — Granuloma piogênico;
4 — gengivites associadas com diabetes mellitus;
b — Gengivites Associadas com discrasia sangiiinea:
1 — Gengivites associada com leucemia;
2 — Outras;
3 — Doenças Gengivais modificadas por medicações:
a — Doenças gengivais influenciadas por medicamentos:
1 - Aumentos gengivais influenciados por medicamentos;
2 - Gengivites influenciadas por medicamentos:
a — Gengivites associadas com contraceptivos orais;
b — Outras;
4— Doenças Gengivais modificadas por má nutrição:
a — Gengivites por deficiência de acido ascórbico;
b — Outras;
B — Lesões gengivais não induzidas por placa:
1 — Doenças Gengivais de origem bacteriana especifica:
a — Lesões associadas com Neisseria gonorrhea;
b — Lesões associadas com Treponema pallidum;

12

c — Lesões associadas com espécies de estreptococos;
d — Outras;
2 — Doenças Gengivais de origem virática:
a — Infecções por virus herpéticos:
1 — Gêngivo estomatite herpética primária;
2 — Herpes bucal recorrente;
3 — Infecções por varicela-zoster;
b — Outras;
3 — Doenças Gengivais de origem fúngica:
a — Infecções por espécie Cândida:

1 — Candidoses gengivais generalizadas;
b — Eritema gengival linear;
c — Histoplasmoses;
d — Outras;
4 — Lesões Gengivais de origem genética:
a — Fibromatoses gengivais hereditárias;
b — Outras;
5 — Manifestações Gengivais de condições sistêmicas:
a — desordens de mucosa e pele:
1 — Líquen plano;
2 — Penfigoides;
3 — Pênfigos vulgares;
4 — Eritema multiforme;
5 — Lupus eritematoso;
6— Induzidas por medicamentos;
7 — Outras;
b — Reações alérgicas:
1 — Materiais dentais restauradores:
a — Mercúrio;
b — Niguel;
c — Acrílico;
d — Outros;
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2 — Reações atribuidas por:
a — Pasta dentais/dentifrícios;
b — Bochechos bucais;

c — Aditivos de goma de mascar;
d — Alimentos e temperos;
3 — Outras;
6 — Lesões traumáticas (artificiais, iatrogenicas, acidental):
a — Injúria química;
b — Injúria física;

c — Injúria térmica;
7 — Reações estranhas ao corpo;
8 — Outras não especificadas (NOS);

II — l'eriodontites Crônicas:

A — Localizadas;

B — Generalizada;
HI — Periodontites Agressivas:

A — Localizadas;
B — Generalizadas;

IV — Periodontites como uma manifestação de Doenças Sistêmicas:

A — Associadas com desordens hematológicas:
1 — Neutropenia adquirida;
2 — Leucemias;
3 — Outras;
B — Associadas com desordens genéticas:
1 — Neutropenia familiar e cíclica;
2— Síndrome de Down;
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3 — Síndrome de deficiência de adesão de leucócitos;
4 — Síndrome de papillon-Lefèvre;
5 — Síndrome de Chediak-Higashi;
6 — Síndrome de Histiocitoses;
7 — Doenças de reservas de Glicogênio;
8 — Agranulocitoses genéticas infantis;
9— Síndrome de Cohen;
10 — Síndrome de Ehlers-Danlos (Tipos IV e VIII);

11 — hypofosfatasia;
12— Outras;

C — Outras não especificadas (NOS);
V — Doenças periodontais Necrosantes:

A — Gengivites Ulcerativas Necrosantes (NUG);
B — Periodontites Ulcerativas Necrosantes (NUP);

VI— Abscessos do Periodonto:

A — Abscessos Gengivais;
B — Abscessos Periodontais;

C — Abscessos Pericoronários;
VII— Periodontites associadas com Lesões Endodlinticas:

A — Lesões combinadas periodontais-endodemticas;

VIII — Deformidades e Condições de Desenvolvimento ou Adquiridas:
A — Fatores localizados e relacionados com o dente que modificam ou
predispõem à introdução A. placa de doenças gengivais/periodontites:
1 — Fatores anatômicos dos dentes;
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2 — Restaurações/aplicações dentárias;
3 — Raizes fraturadas;
4 — Reabsorções Cervicais da raiz e ranhuras de cemento;
B — Deformidades e Condições Mucogengivais ao redor do dente:
1 — Recessão do tecido mole gengiva!:

a — Superficies vestibular ou lingual;
b — Interproximal (papilar);
2 — Falha de gengiva ceratinizada;
3 — Diminuição da profundidade vestibular;
4 — Freio aumentado/posição muscular;
5 — Excessos Gengivais:

a — Falsas bolsas;
b — Inconsistência da margem gengiva!;

c — Aparência gengival excessiva;
d — Aumentos gengivais;

6— Coloração anormal;
C — Deformidade e Condições Mucogengivais nos rebordos desdentados:
1 — Deficiência vertical e/ou horizontal dos rebordos;
2 — Falha do tecido gengiva! ceratinizado;
3 — Aumento gengiva/tecido mole;

4— Aumento do freio/posição muscular;
5 — Diminuição da profundidade vestibular;

6— Coloração anormal;
D — Trauma Oclusal:
1 — Trauma oclusal primário;

2— Trauma oclusal secundário;
As alterações propostas pelo Workshop Internacional para a Classificação das Doenças
Periodontais de 1999 foram:
1) Adição de uma detalhada classificação de doenças e lesões gengivais que são ou

não induzidas por placa.
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2) Substituição da periodontite do adulto por periodontite crônica. Dados clínicos e
epidemiológicos sugerem que esta forma de periodontite comumente encontrada no
adulto pode também ser encontrada no adolescente.

3) Substituição de periodontite de inicio precoce por periodontite agressiva.
Determinado que a doença atingia jovens, mas fica dificil determinar a idade. Os participantes
do workshop que foi sensato destacar terminologias que eram idades dependentes ou
requeriam graus de velocidade de progressão e como periodontite juvenil e periodontite de
progressão rápida. Quanto a periodontite da puberdade, segundo os participantes do
Workshop, esta categoria foi originalmente desenvolvida para acomodar algumas raras
situações, mas que hoje se sabe que têm uma variedade de condições sistêmicas que
interferem com a resistência A infecção bacteriana, sendo que estes pacientes poderiam estar
classificados na forma de periodontite decorrente de manifestações de doenças sistêmicas. As
crianças sem condições modificadoras sistêmicas poderiam, dependendo do caso, ser
colocadas nas categorias de periodontite crônica ou periodontite agressiva.

4) Eliminação de periodontite refratária. Os participantes do workshop foram da

opinião que periodontite refratária não é uma única entidade de doença, sendo a designação
refratária, poderia ser aplicada a todas as formas de periodontites classificadas no novo
sistema (por exemplo, periodontite crônica refratária).

5) Esclarecimento da Designação de Periodontites como Manifestação de Doença
Sistêmica. No geral, esta categoria foi mantida na nova classificação desde que esteja claro
que a doença destrutiva periodontal possa ser uma manifestação de doenças sistêmicas.

6) Mudança da Periodontite Ulcerativa Necrosate para Doenças Periodontais
Necrosantes. Os participantes do Workshop concordaram que a Gengivite Ulcerativa
Necrosante (NUG) e Periodontite Ulcerativa Nucrosante (NUP), são condições clinicamente
identificáveis. Como não há pesquisas suficientes para resolver se estas condições clinicas são
parte de um processo único de doença ou são separados. 0 grupo decidiu colocar ambas
condições clinicas sob a mesma categoria Única, Doenças Periodontais Necrosantes.
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7) Adição da Categoria de abscessos Periodontais. Questionar que os abscessos

periodontais são parte do curso clinico de muitas forma de periodontite e formação de
categorias separadas de doenças não é justificável. Entretanto no entender dos participantes do
Workshop desde que o abscesso periodontal apresente um diagnóstico especial e mudanças no
tratamento, eles devem ser classificados A. parte de outras doenças periodontais.

8) Adição de uma Categoria de Deformidades em Periodontite Associada com Lesão
Endodiintica.

9) Adição de uma Categoria de Deformidades e Condições Desenvolvidas e
Adquiridas. Apesar destas não serem doenças separadas, elas são modificadoras importantes
da suscetibilidade para a doença periodontal ou podem influenciar dramaticamente no
resultado do tratamento.

Castro e Duarte 5 compararam a classificação das doenças periodontais proposta pela
Academia Americana de Periodontia (AAP) em 1989, e o Workshop Europeu de
Periodontologia de 1993 com o sistema de classificação proposto pelo Workshop
Internacional de Classificação de Doenças Periodontais de 1999, onde foi elaborada uma nova
classificação com o objetivo de corrigir as falhas das classificações antigas. Os autores
corroboram com a elaboração de uma classificação para as doenças gengivais

e lesões

induzidas ou não pela placa bacteriana. Ainda enfatizaram a importância do reconhecimento
de que a explosão clinica da gengivite pode ser substancialmente modificada por fatores
sistêmicos. Segundo estes autores as principais alterações propostas foram:

A - Substituição da periodontite do adulto por periodontite crônica, pois com base em
dados epidemiológicos e experiência clinica observou-se características de periodontite do
adulto em adolescentes.

B - Substituição de periodontite de inicio precoce por periodontite agressiva.
Determinando que a doença atingia os jovens, porém fica dificil determinar a idade do inicio
da doença.
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C - Eliminaram a periodontite refratária, pois não é considerada uma entidade única de
doença, ou sei a, pode estar associada a qualquer uma das periodontites.
D - Periodontites como manifestações de doenças sistêmicas, pois vários fatores foram
documentados como sendo capazes de afetar o periodonto e/ou tratamento da doença
periodontal.
E - Substituição de periodontite ulcerativa necrosante por doenças periodontais
necrosantes. Estas doenças apesar de serem clinicamente identificáveis podem ser separadas
em consultas subseqüentes.

F - Abscessos de periodonto. Foi adicionado com base no local de sua ocorrência
clinica, entre outros. Através destas observações os autores concluíram que a dinâmica da
constante evolução do entendimento da etiopatogênia leva A. necessidade também de
modificação nas classificações.
Para os autores Wiebe e Putnins 17 o sistema de classificação antigo, de 1989, possuía
algumas deficiências dentre as quais eles citam: falta de uma categoria estritamente gengiva!,
uma categoria de doença sobrepõe a outra, dificuldade de ajustar certos pacientes dentro de
quaisquer das categorias existentes, semelhança entre os fatores microbiológicos, ênfase em
idade do inicio da doença e alguns critérios de classificação obscuros.

A respeito do novo sistema de classificação de doenças periodontais os autores se
limitaram a discutir as principais mudanças nas categorias entre as quais:

A - Adição de uma classificação para doenças gengivais.

A classificação de 1989 inclui categorias para todas as formas de gengivites
relacionadas com placa bacteriana, como causadora direta ou exacerbando a gengivite causada
por outros fatores como diabetes, leucemia, medicamentos e desnutrição. Houve também a
inclusão de lesões gengivais não induzidas por placa, mas como resultado da atividade de
alguns patógenos bacterianos específicos como o "Neisseria gonorrehae" e de infecções
viráticas e fimgicas.
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B - Substituição de periodontite do adulto por periodontite crônica.
Era sentida a natureza idade-dependente da designação periodontite do adulto _id que
mesmo padrões e características da doença podiam também ser vistas em adolescentes e até
mesmo na dentição primária em crianças. Os participantes do Workshop decidiram pela

substituição para o termo periodontite crônica, pelo fato de não haver uma relação
histopatológica completa sem a determinação natural do inicio da doença periodontal.
C - Eliminação da periodontite refratária como entidade única

Periodontite refratária refere-se à perda de inserção continuada, apesar do tratamento
adequado e higiene oral adequada. Devido a vários fatores, dentre os quais inclui-se a
extensão da doença, tipo de dente, envolvimento de furca, microbiota, grau de resposta do

hospedeiro, fumo, podem afetar a resposta ao tratamento do paciente com qualquer das formas
da doença periodontal, sendo assim periodontite refratária não era uma entidade única de
doença e a categoria foi incluída nas demais. Ex: Periodontite crônica refratária.

D - Situação de periodontite precoce por periodontite agressiva
Esta categoria foi determinada para a doença periodontal que claramente diferia da

periodontite crônica, tendo perda de inserção e destruição óssea rápida e desproporcional aos
fatores locais acumulados. Esta situação também mostrava uma possível associação familiar
da doença, sendo que os pacientes sistemicamente normais podiam exibir níveis elevados de
Actinobacillus Actinomycetemcomitans ou Porphyromonas Gingivalis. Podendo estar
subdivida em localizada e generalizada.
E - Periodontite como uma manifestação de doenças sistêmicas

Doenças sistêmicas que afetam a função imune, resposta inflamatória e organização de
tecidos podem modificar o começo e progressão de todas as forma de doenças periodontal.
Esta categoria reconhece que o tratamento da doença periodontal deveria ser efetuado em
conjunto com o tratamento da doença sistêmica.

20

F - Substituição de periodontite ulcerativa necrosante para doenças periodontais
necrosantes.

Incluindo Gengivites Ulcerativa Necrosante e Periodontite Ulcerativa Necrosante,
ambas parecem estar relacionadas com a resistência sistêmica, diminuída devido a infecções
bacterianas.

G - Adição de categorias para abscessos periodontais e lesões perio-endodônticas.

H - Adição de uma categoria para alterações e condições desenvolvidas e adquiridas.

Os autores fizeram ainda uma analise destas mudanças e observaram que os critérios
para periodontite crônica permanecem semelhantes com os usados para periodontite do
adulto. A periodontite crônica é muito prevalente em adultos, mas também pode acontecer
em adolescentes. Salientam ainda que nos pacientes portadores de periodontite agressiva deve
ser uma condição básica para o paciente ser enquadrado nesta categoria que o mesmo seja
sistemicamente saudável, pois caso esta apresente alguma doença sistêmica, este deverá ser
enquadrado na categoria de periodontite como uma manifestação de doença sistêmica.

Provavelmente ocorreram dificuldades para classificar estas doenças periodontais
tendo em vista a pequena correlação entre as diferentes situações e os novos conceitos
formulados para a classificação das doenças periodontais.

Na publicação oficial da Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) 8 em 2000,
publicou-se os parâmetros necessários para enquadrar uma periodontite como agressiva,
para tal um exame periodontal especifico foi sugerido:

A história médica do paciente deve ser levantada com o objetivo de identificar
condições que levam a. predisposição ao desenvolvimento da doença e que podem afetar o
tratamento, a manutenção do paciente e os resultados clínicos do mesmo. 0 diagnóstico de
Periodontite Agressiva é feito através de exame clinico, radiografia, histórico do paciente.
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A Periodontite agressiva normalmente afeta pessoas abaixo de 30 anos, mas pode
afetar pacientes mais velhos. Sendo considerada generalizada quando a perda de inserção
interproximal atingir pelo menos 3 dentes permanentes além dos primeiros molares e

incisivos. A perda de inserção acontece em períodos episódicos de destruição pronunciada. A
doença é freqüentemente

associada com os

patógenos periodontais

Actinobacillus

Actionomycetemcomitans e Porphyromonas Gingivalis, além de alteração na velocidade de
migração dos neutrófilos e
agressores 8

da resposta deficiente dos anticorpos séricos aos agentes

.

Sendo as características clinicas dessa periodontite são:

a) A Quantidade de depósitos microbianos é incompatível com a severidade da
destruição periodontal.

b) Tem uma taxa de progressão rápida.
c) Pode possuir as formas localizada e generalizada.
d) Demonstra um aspecto de saúde periodontal.
e) Tende a ter uma tendência familiar.

Em geral, segundo A.A.P.8 o método para o tratamento das doenças periodontais
agressivas podem ser semelhantes aos usados para periodontite crônica, sendo incluído:

- Instrução de higiene oral;

- Combate de placa bacteriana;
- Raspagem radicular com objetivo de remover placa microbiana e cálculo.
- Combate aos fatores locais;

- Terapia oclusal (se necessário);
- Cirurgia periodontal (se necessário);
- Manutenção.

Os resultados desejados de terapia periodontal em pacientes com periodontite
agressiva deveriam incluir:
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- Redução significante se sinais clínicos de inflamação.
- Redução da profundidade à sondagem.
- Estabilização ou ganho de inserção clinica.
- Redução de lesões ósseas comprovadas radiograficamente.
- Estabilização oclusal.
- Redução da placa clinicamente detectável à um nível compatível com a saúde

periodontal.
Manutenção periodontal é iniciada após a terapia periodontal ativa e continua com

variação de cada paciente e sua necessidade. Sendo uma extensão da terapia periodontal ativa.
Procedimentos nas reconsultas incluem:
- Atualização da história médica e dentária;
- Radiografias;

- Exames intra e extra-oral;
- Exame dental;
- Exame periodontal;
- Avaliação da efetividade no controle de placa;
- Remoção da flora microbiana sulcular ou áreas de bolsa.

Para a Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) I2 2000, a gengivite induzida por
placa é a forma mais comum das doenças periodontais, afetando uma parcela significante da
população, em indivíduos suscetíveis. Gengivite induzida por placa está definida como
inflamação da gengiva sem perda de inserção clinica, podendo ser caracterizada pela presença

dos seguintes sinais clínicos: vermelhidão e edema do tecido gengival, sangramento, alteração
do contorno e consistência, presença de placa e/ou cálculo e ausência de perda óssea
radiográfica.
0 tratamento consiste em estabelecer a saúde gengival pela eliminação dos fatores
etiológicos, entre eles: placa bacteriana, cálculo e fatores retentivos de placa.
Periodontite crônica para Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) 9 2000, está
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definida como inflamação da gengiva que se estende aos tecidos de inserção. A doença é
caracterizada pela perda de inserção clinica devido A ligação do ligamento periodontal e perda
do osso de suporte adjacente.

Periodontite crônica é a forma mais comum de doença periodontal destrutiva em

adultos, podendo ocorrer em várias faixas de idades em ambas as dentições, normalmente
possui uma forma de progressão lenta para moderada, podendo ter períodos de progressão
rápida. Suas características cínicas e sintomas são: edema, eritema, hemorragia gengival A

sondagem e/ou supuração. Um paciente pode ter áreas de saúde periodontal e periodontite
crônica simultaneamente de forma leve a moderada, além de destruição avançada com perda

de até um terço dos tecidos de suporte periodontal com lesão de furca até classe I. Na presença
de profundidade A sondagem periodontal de até 6 mm e perda de inserção clinica de até 4 mm,
estas podem ser comprovadas por meio de radiografias. Do ponto de vista clinico o dente
assim acometido pode apresentar mobilidade dentária.
A terapia consiste em alterar ou eliminar a etiologia microbiana e fatores de risco que
contribuem para a periodontite, estabilizando a progressão da doença e assim preservando a
dentição em um estado de saúde, conforto e função de estética apropriada. Regeneração do

suporte periodontal pode ser empregada nas divas onde houver indicação.

Controle e

manutenção devem ser estabelecidos visando evitar a recidiva da Periodontite..

A periodontite crônica com perda avançada de suporte segundo Academia Americana
de Periodontia (A.A.P.) I° 2000 é caracterizada por perdas maiores do que um terço dos
tecidos periodontais de suporte, lesões de furca maiores que a de classe I, profundidade de
sondagem periodontal maior que 6 mm com perda de inserção maior que 4 mm.
Radiograficamente observamos perda de estrutura óssea além de mobilidade dentária

aumentada. Pode se manifestar de forma localizada envolvendo apenas uma área de inserção
do dente ou generalizada envolvendo vários dentes ou até a dentição inteira.
As metas de terapia periodontal envolvem alterar ou eliminar a etiologia microbiana e
os fatores de risco que contribuem para o estabelecimento e progressão da periodontite
estabilizando desta maneira sua progressão e preservando a dentição em estado de saúde,
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conforto e em função estética apropriada. Além disso, promover o restabelecimento do
aparato de inserção periodontal por meio de técnicas regenerativas onde houver sua
indicação.

Para a Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) 13, a periodontite refratária não é
uma única entidade de doença. Esta designação refratária pode ser aplicada a todas as formas
de doenças periodontais destrutivas que parecem não responder ao tratamento. Por exemplo:
periodontite crônica refratária e periodontite agressiva refratária.

Estas doenças podem ocorrer em situações onde a terapia convencional não foi
eficiente na eliminação dos reservatórios microbianos de infecção, resultando do
aparecimento de super-infecção por patógenos oportunistas ou como resultado da associação
de uma série complexa de fatores ainda não conhecidos. 0 diagnóstico de periodontite
refratária só deverá ser feito em pacientes que obedecem satisfatoriamente aos procedimentos
de higiene oral que lhe foram prescritos e seguem um programa rigoroso de manutenção
periodontal. A periodontite refratária normalmente é indicada convencionalmente depois da
conclusão da terapia ativa.

Devido

a

complexidade dos fatores que envolvem a periodontite refratária, seu

controle pode não ser possível em todos os casos. Um objetivo razoável do tratamento é
reduzir a velocidade de progressão da doença.

Segundo a Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) 11 vários fatores sistêmicos
foram documentados como sendo capazes de afetar o tratamento da doença periodontal. Deve
suspeitar-se de componentes etiológicos sistêmicos em pacientes que exibam inflamação
periodontal ou perdas ósseas não-proporcionais A presença de irritantes locais. Sendo assim a
terapia periodontal pode ser modificada baseada no estado de saúde atual de pacientes. Uma
vez que, os patógenos periodontais podem estar associados A uma fonte de infecção localizado
A. distância ou em outro local do corpo.

Devemos fazer uma anamnese detalhada, e condições que são sugestivas de desordens
sistêmicas devem ser identificadas. Em caso de suspeitas, solicitar exames laboratoriais
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complementares e se necessário uma avaliação médica, sendo esta toda documentada. Os
resultados da terapia periodontal em pacientes com alterações sistêmicas podem estar
diretamente relacionados com o controle de condição sistêmica. Sendo necessário identificar o
estado sistêmico dos pacientes para reduzir riscos médicos os quais podem alterar o
tratamento da doença periodontal.
Pacientes com doenças sistêmicas e que contribuem para a progressão da doença
periodontal podem ser tratados usando técnica estabelecidas para o tratamento da periodontite
crônica, porém o estado sistêmico do paciente pode alterar a natureza da terapia tendo

resultado adverso ao tratamento.
- Diabetes Mellitus.
Pacientes com diabetes Tipo I (Insulino Dependente) ou Tipo II (não-Insulino
Dependente), podem ser suscetíveis a doenças periodontal. reciprocamente, os pacientes
diabéticos mais bem controlados podem manter a saúde periodontal e responder
satisfatoriamente a terapia periodontal.
- Gravidez.
Flutuações hormonais nos pacientes femininos podem alterar o estado da saúde

periodontal. Tais mudanças podem ocorrer durante a puberdade, ciclo menstrual, gravidez ou
menopausa. Também podem ser associadas ao uso de contraceptivas orais, porém a mudança
mais pronunciada ocorre durante a gravidez.
- Desordens Induzidas por Drogas.
As drogas podem ser um fator etiológico que contribui para doenças periodontais.
Entre elas temos os anticonvulsionantes, os quais podem estar relacionados à hiperplasia
gengiva!, anticonceptivas orais podem ser um fator que contribua para a alteração dos tecidos
gengivais. Além disso, drogas podem causar xerostomia, osteoporose, e outras reações de
hipersensibilidade.
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- Desordens Hematológicas.

Hiperplasia gengival hemorrágica com ou sem necrose, pode corresponder a uma
manifestação precoce comum de leucemia aguda. Pacientes com leucemia crônica possuem

mudanças periodontais menos severas. Quimioterapia ou terapia associada com transplante de
medula óssea também podem afetar adversamente a gengiva.
- Desordens do Sistema Imune.

Pacientes portadores do Virus de Imunodeficiência Humana (HIV), podem ter formas
especialmente severas de doença periodontal. Incidência de doenças periodontais necrosantes
podem aumentar em pacientes com imunodeficiencia adquirida. Pacientes que receberam
órgãos transplantados, tratados de cancer ou com doenças auto-imune.

3. PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho foi realizar uma analise da literatura com o propósito de:

Fazer uma análise comparativa da Classificação das Doenças Periodontais adotada
pela Academia Americana de Periodontia A.A.P. em 1999, com a antiga classificação de1989.

4. DISCUSSÃO

Substituição de Periodontite do Adulto por Periodontite Crônica

Segundo Wiebe e Putnins 17 a prevalência da doença periodontal tem sua variação
dependendo do critério analisado, profundidade de bolsa, achados clínicos (profundidade de
bolsa; nível de inserção; envolvimento de furca; mobilidade dentária), número de dentes
envolvidos, sendo aceito que 8 a 13% dos Norte Americanos tem perda óssea periodontal.
Periodontite do adulto tem seu inicio definido tradicionalmente depois dos 35 anos de idade e
18% desta população tern perda óssea periodontal.

Porém a designação Periodontite do Adulto por ser idade-dependente tem padrões
arbitrários, pois padrões de perda óssea semelhante também podem ser vistos em adolescentes
até mesmo na dentição primária de crianças.
Armitage4, Castro e Duarte5 relatam que no inicio, o termo periodontite do adulto criou
um dilema de diagnóstico para as clinicas. Dados clínicos e epidemiológicos sugerem que esta

forma de periodontite comumente encontrada no adulto também pode ser encontrada no
adolescente.
Se isto for verdadeiro, como pode em um não adulto (isto 6, num adolescente) a
doença ser chamada periodontite de adulto? Claramente a natureza idade-dependente da
designação periodontite do adulto criou dificuldades para a sua classificação.
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Outra situação que impõe as classificações graus variados de confusão segundo Wiebe

e Putnins" diz respeito aos pacientes que nem sempre sabem exatamente a idade que a doença
periodontal começou a se apresentar, ou seja a identificação seja pelo clinico ou pelo paciente
do inicio da doença periodontal.

Entretanto, os participantes do Workshop conforme Armitage4 concluíram que seria
mais adequado adotar um termo não especifico como "Periodontite Crônica" para caracterizar
esta constelação de doenças periodontais destrutivas.

Armitage'', Castro e Duarte5 salientam que houve muita discussão quando foram
sugeridos os termos: Periodontite de Forma Comum e Periodontite do Tipo H. 0 termo

Periodontite Crônica foi criticado por alguns participantes, vista que uma periodontite crônica
pode ser interpretada como não curdvel por algumas pessoas.

Segundo Todescan 16 a troca de periodontite do adulto por periodontite crônica foi
uma modificação desnecessária e sem sentido na nova classificação. 0 autor discorda da
terminologia crônica por confundir com uma doença não curdvel e pela doença ter surtos
progressivos, o que não justifica o termo. Esta terminologia já foi utilizada no passado e
abandonada pela própria A.A.P. .

Em contrapartida Armitage 4, Castro e Duarte5 corroboram que apesar de todas as

considerações sobre o longo curso da doença, isto não significa que a doença não responda ao
tratamento tradicionalmente, esta forma de

periodontite é caracterizada por agredir

lentamente, muitas fontes confirmam essa progressão lenta. Porém, existem dados indicando
que alguns pacientes podem experimentar períodos curtos de progressão. Então concluíram
que a taxa de progressão não deveria ser usada para excluir pessoas de receber o diagnóstico
de Periodontite Crônica.

Periodontite crônica é caracterizada por:

- Doença periodontal destrutiva mais comum em adultos.
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- Pode acontecer em jovens.

- Progressão leve a moderada, mas podem ter períodos de progressão rápida, sendo
que as mesmas podem ser afetadas por fatores locais, doenças sistémicas e outros
fatores extrínsecos como no caso dos fumantes. Pode afetar ambas as dentições.
- Presença de fatores locais (fatores anatômicos, restaurações, contatos interproximais
abertas) compatíveis com a severidade da doença.

A periodontite crônica, segundo Wiebe e Putnins 17, foram classificadas como
localizada ou generalizada dependendo se maior que 30% ou menor que 30% estiverem
envolvidos pela doença periodontal. (C.A.L.). A severidade da doença está baseada na perda
de inserção clinica e é designada como leve (1-2 mm C.A.L.), moderada (3-4 mm C.A.L), ou
severa (maior que 5 mm C A L).
De acordo com Academia Americana de Periodontia (A.A.P.) 9' 1° os parâmetros para

Periodontite Crônica.
1 — Com leve a moderada perda de suporte periodontal.
Inflamação se estende aos tecidos de suporte periodontal. A doença é caracterizada por
perda de inserção clinica devido A. destruição do ligamento periodontal e perda do osso
alveolar adjacente a este.

- Características clinicas.
Podem incluir combinações dos seguintes sinais e sintomas: edemas, eritemas,

sangramento da gengiva à sondagem e supurações.
4.1 Substituição de Periodontite de Inicio Precoce por Periodontite Agressiva
Para Wiebe e Putnins 17 há formas de doenças periodontais que diferem claramente da
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Periodontite Crônica. 0 termo Periodontite de Estabelecimento Precoce (Early onset
periodontitis), foi usado pela A.A.P.4'5' 16 em 1989 e nas classificações européias em 1993,

como uma designação coletiva para um grupo de diferentes doenças periodontais destrutivas,
que afetam pacientes jovens (periodontites prepubertal, juvenil e agressiva rápida)

Foi sendo assumido logicamente que estas doenças tinham um inicio precoce porque
atingiam pacientes jovens. Infelizmente, a

designação "inicio precoce" implica na

determinação da época do inicio da periodontopatia.

Entretanto, para Armitage4, Castro e Duarte 5 , e Todescan 16 na prática clinica na
maioria das situações, há incerteza sobre como fixar um limite de idade arbitrariamente para
pacientes com periodontites de inicio precoce.

Wiebe e Putnins 17 e Ranney 14 Afirmam que na classificação de 1989 da AAP, foi

determinado que pacientes com periodontite de inicio precoce exibissem perda de suporte
periodontal significante apenas na presença de pequenos fatores locais (placa e cálculo) e
possuíam menos de 35 anos de idade. A afirmação que atinge pessoas abaixo de 35 anos pode
ser verdadeira, esta doença ocorre freqüentemente em pessoas abaixo de 35 anos de idade,
mas também afeta pacientes com mais idade.

Armitage4, Castro e Duarte 5, e Todescan 16 relatam que os participantes do workshop

de 1999 questionaram como classificar um paciente com 21 anos e com as características
clássicas de periodontite juvenil localizada (PLC)?. 0 paciente não sendo juvenil, poderia a

idade ser ignorada. Esse tipo de problema é resultante da variável idade-dependente da
classificação de 1989. Um problema semelhante surge quando a classificação de 1989 é

aplicada a um paciente de 21 anos com destruição periodontal generalizada. Tal paciente tem
"Periodontite de Progressão Rápida" (PPR) ou "Periodontite Juvenil Generalizada" (PJG)?. A

designação é que nenhuma designação é aceitável. O diagnóstico de PPR não pode ser
apropriado quando a taxa de progressão não é conhecida, e a designação de PJG é inaceitável
porque o paciente não é mais um jovem.

Os autores comentam que por causa destes problemas, os participantes do Workshop
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decidiram que foi sensato então descartar a classificação as terminologias que eram
dependentes da idade ou requeriam graus em sua velocidade de progressão.
Conseqüentemente, formas altamente destrutivas de periodontite antigamente consideradas
como periodontite de inicio precoce foram renomeadas como "Periodontite Agressiva". Em
geral, pacientes que clinicamente eram definidas como PJL e PJG agora passaram a ser
determinados como portadores da "Periodontite Agressiva Localizada"

e "Periodontite

Agressiva Generalizada", respectivamente.

Ainda segundo estes autores, foram estabelecidas algumas características para
distinguir a forma localizada da forma generalizada deste mesmo grupo de doenças
periodontais. Na nomenclatura antiga, os pacientes com periodontite juvenil eram
classificados como PJL e PJG, seria impróprio apenas transferir as informações do sistema de
classificação antigo para o novo. Por exemplo, alguns pacientes classificados com PGJ na
literatura antiga, na atual podem ser enquadrar em Periodontite Crônica e/ou Periodontite
Agressiva Generalizada, dependendo de uma variedade de características primárias e
secundárias. Principalmente, após determinada a taxa de progressão da destruição periodontal
nestas doenças.

Para Todescan 16 as doenças são em geral idade-dependentes e as periodontites
também. Este autor não concorda que o termo periodontite agressiva possa substituir com
vantagem o termo Periodontite de origem precoce. Além disto os autores misturaram os
termos de periodontites juvenis localizadas, formas estas descritas classicamente pela
literatura com as de origem precoce de forma generalizada, sendo que assim ficou ainda pior,
porque englobaram todas as formas na termologia "agressiva", o que segundo Todescan 16 é
inadequado.
Segundo Armitage4, Castro e Duarte 5, e Todescan 16 a periodontite Progressiva Rápida
(PPR) teve sua designação descartada. Pacientes que eram classificados como tendo PPR,
dependendo da variedade de outros critérios clínicos por eles apresentados, são classificados
nas categorias de Periodontite Crônica ou Periodontite Agressiva, foi enfatizado que pacientes
com formas de progressão rápida existem. Estes entretanto, não representam um grupo
homogêneo.
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A classificação de 1989 para Armitage 4, Castro e Duarte 5 , continha a categoria
Periodontite Prepuberal que tinha as formas localizadas (PPL) e generalizada (PPG). Esta
categoria segundo os autores foi originalmente desenvolvida para "acomodar" aquela raras
situações nas quais s crianças com dentição primária tinham destruição periodontal severa. 0
que agora se sabe é que estes pacientes invariavelmente são diagnosticados como portadores
de uma variedade de condições sistêmicas que interferem na progressão da destruição
periodontal bem como na resistência a outras infecções bacterianas. Tais condições incluem:

1 - deficiência leucocitária;
2 - imunodeficiências congênitas primárias;
3 - hipofostasia, etc... e que sob a nova classificação tais pacientes poderiam estar
classificados sob a forma de periodontite decorrente de manifestações de doenças
sistêmicas.

Segundo os próprios autores e participantes do Workshop estes concordam que a
crianças na fase de pré-puberdade que têm destruição periodontal sem condições modificadas
sistêmicas poderiam dependendo de uma nova variedade de acontecimentos ser classificadas
nas categorias de "Periodontites Crônicas" ou "Periodontites Agressivas". A idéia de que a
periodontite tem seu inicio na infância é apoiada por dados epidemiológicos retrospectivos
que sugerem que radiografias localizadas mostram, perda óssea na dentição primária em
algumas crianças. Além disso, periodontite generalizada foi detectado em crianças jovens sem
qualquer manifestação de doenças sistêmicas.

O diagnóstico de Periodontite Agressiva estabelecido pela Academia Americana de
Periodontia (A.A.P.) 4'8' 17 é feito por meio de exame clinico, radiografia e histórico detalhado
do paciente.

Periodontite agressiva generalizada normalmente afeta pessoas abaixo de 3 anos, mas
pode afetar pacientes mais idade. Sendo considerada generalizada quando a perda de inserção
interproximal atingir pelo menos 3 dentes permanentes além dos primeiros molares

e

incisivos. A perda de inserção acontece em períodos episódicos de destruição pronunciada. A
doença é freqüentemente associada a patógenos periodontais como

o Actinobacillus
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Actionomycetemcomitans e Porphyromonas Gingivalis, além da presença de anormalidades

funcionais dos neutrófilos e da resposta deficiente dos anticorpos aos agentes agressores 8

' 17 .

Sendo as características clinicas dessa periodontite são:
- Quantidade de depósitos microbianos são incompatíveis com severidade da
destruição periodontal.
- Tem uma taxa de progressão rápida.
- Pode ter formas localizada e generalizada.
- Possui um aspecto clinico de saúde periodontal.
- Tende a ter uma tendência familiar.

Em geral, o método para o tratamento das doenças periodontais agressivas podem ser
semelhantes aos usados para periodontite crônica, sendo incluído:

Instrução de higiene oral;

- Combate de placa bacteriana;
- Raspagem radicular com objetivo de remover placa microbiana e calculo.
- Combate de fatores locais;
- Terapia oclusal (se necessário);
- Cirurgia periodontal (se necessário);
- Manutenção.

Para os autores Wiebe e Putnins 17 e Castro e Duarte5 Além do tr atamento típico para
periodontite crônica deveria ser considerado para o paciente:
1 — Uma avaliação médica geral pode determinar se alguma doença sistêmica está
presente nas crianças e adultos jovens que exibem periodontite severa, particularmente se a
periodontite agressiva parece ser resistente à terapia.

2 — A terapia periodontal inicial é freqüentemente ineficaz no tratamento de
periodontites agressivas. Porém, nas fases iniciais da doença, esta pode ser tratada com
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tratamento básico conjugado com antimicrobiana, com ou sem terapia cirúrgica. Testes de
identificação microbiana podem ser considerados em pacientes jovens, o uso de tetraciclina
pode ser contra-indicado devido A possibilidade de manchar os dentes. Agentes
antimicrobianos alternativos ou dispositivos de libertação lenta podem ser considerados.

3 — 0 resultado em longo prazo pode depender da tanto da colaboração do paciente e
como da manutenção periodontal em intervalos monitorados. Se dentes deciduos forem
afetados, a erupção dos dentes permanentes deve ser monitorada, para se detectar possíveis
perdas de inserção.

Devido A natureza familiar das doenças periodontais agressivas, deve ser procedida a

avaliação e aconselhamento dos familiares.

Os resultados desejados de terapia periodontal em pacientes com

Periodontite

Agressiva segundo Academia Americana de Periodontia (A.A.P.)8 deveriam incluir:

- Redução significativa dos sinais clínicos de inflamação.
- Redução da profundidade A sondagem.

- Estabilização ou ganho de inserção clinica.
- Redução de lesões ósseas comprovadas radiograficamente.
- Estabilização oclusal.
Redução de placa clinicamente detectável para um nível compatível coma saúde
periodontal.

Para Todescan 16 , a análise feita para a categoria denominada de periodontite de pré-

puberdade feita pelos participantes também não procede. Entende-se que a terminologia antiga
não era adequada. No entanto, segundo este autor, a atual

classificação das doenças

periodontais, pode estar mais imprecisa porque admite conceitualmente que aquelas doenças
poderão ser incluídas nas periodontites agressivas ou nas periodontites el-Micas o que pode
estar causando alguma confusão. Convém justificar que a própria argumentação dos
participantes do "Workshop" quando dizem que, estudos evidenciaram a perda de inserção
nos dentes dos adolescentes. Como poderia isso acontecer sem a participação de fatores
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predisponentes locais inicialmente

e de fatores modificadores posteriormente?. Parece que o

mesmo expediente utilizado nas classificações anteriores para acomodar certas condições está
se repetindo nesta nova classificação. Questiona-se o fato da troca de periodontite do adulto
por periodontite crônica, porquê segundo este mesmo autor a doença periodontal comum,
como chamava Carranza em 1956 (apud 16) e que estamos tratando agora, se manifesta com
maior freqüência na fase adulta. Na descrição da nova classificação os participantes

concluíram pela mudança do nome de periodontite do adulto para periodontite crônica. Esta
terminologia já foi utilizada no passado e abandonada pela própria Academia Americana de
Periodontia (A.A.P).

Armitage4 afirma que os autores admitem ter havido discussão durante as reuniões

e

que não podemos chamar de periodontite de adulto aquela que tem uma seqüência de eventos
histopatológicos de periodontite crônica. Todescan 16 concorda com os participantes que

discordaram da terminologia crônica por confundir com uma doença não curdvel e pela

e contundente cita os casos de
formação de abscessos, que são formações agudas localizadas no curso da doença. 0 fato
doença ter surtos progressivos. Como exemplo mais forte

mudou a doença como um todo? Se acharmos no passado que a classificação da A.A.P. era
questão de interpretação, este autor agora acha pode haver um erro de posicionamento.

Todescan 16, relata que a nova classificação foi bastante oportuna

e demonstra que a

classificação proposta por ele continua atualizada. Embora melhorada em seu conteúdo

e

contendo algumas condições que já esta incluso na nova classificação de há muito tempo, ela
continua mais antididatica, prolixa e com divergências.
Na nova classificação, Armitage 4 argumenta a não existência de uma classificação das
doenças gengivais na classificação de 1989. sendo assim a A.A.P. realmente trouxe uma
posição diferente da anterior. Porém segundo Todescan 16 a doença periodontal que deve ser

classificada é aquela que produz bolsa, pois as gengivites já foram classificadas de diversas
maneiras por muitos autores, seguindo o mesmo esquema que agora vigora na nova
classificação, ou sei a, confundindo

o que é doença periodontal (que produz bolsa) com fatores

sistêmicos de repercussão ou manifestação nos tecidos periodontais. Outro ponto refere-se
periodontite de inicio precoce. (designação coletiva para um grupo de doenças periodontais
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destrutivas que afetam pacientes jovens) por periodontite agressiva, Todescan 16 considera que
não houve vantagem nesta substituição e salienta perguntando se as outras formas de

periodontite por acaso não são agressivas? Para ele, se os termos de periodontite juvenil
localizada ou generalizada já eram confusos na literatura, agora ficou ainda pior, porque
englobaram todas as formas na terminologia Agressiva, o que parece ser inadequado. A

Periodontite de Progressão Rápida foi descartada, sendo os casos que se enquadravam nessa
classificação agora

serão colocada em Periodontite Agressiva Generalizada ou em

Periodontite Crônica. Todescan i3 comenta que fica dificil acompanhar este tipo de raciocínio.
0 que era de progressão rápida ser considerado como crônica. Salienta ainda que ignorar a
forma de progressão rápida é ignorar a própria literatura.

4.2 Eliminação de Periodontia Refratária

Na classificação de 1989, segundo Armitage4 e Castro e Duarte 5 uma categoria
separada de doença foi dada a periodontite refratária. Este grupo heterogêneo de doe/was

periodontais se refere A. situação nas quais há uma progressão continua da periodontite a
despeito da excelente colaboração do paciente e a realização de uma terapia periodontal que
teria sucesso na maioria dos pacientes portadores da então denominada Periodontite de
Adulto, hoje Periodontia Crônica. Por causa da diversidade das condições clinicas sob as
quais os tratamentos periodontais falham, os participantes do workshop, foram da opinião
que: "Periodontite Refratária" não

é uma única entidade de doença. Raramente foi

considerado possível que um pequeno percentual de casos de todas as formas de periodontites
pode não responder ao tratamento.

Entretanto, o grupo concluiu que mais do que uma doença, a única designação de

refratária, poderia ser aplicada a todas as formas de periodontites no novo sistema de
classificação (por exemplo, periodontite crônica refratária, periodontite agressiva refratária,
etc).

Para os autores o termo refere-se a doença periodontal em pacientes monitorados
longitudinalmente e que demonstrem perda de inserção clinica adicional em um ou mais
locais, apesar de esforços terapêuticos para controlar a infecção com terapia periodontal
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condicional. 0 diagnóstico de periodontite agressiva ou crônica refratária só poderia ser feito
em pacientes que obedecem satisfatoriamente os procedimentos de higiene oral e seguem um
programa rigoroso de manutenção periodontal.

Periodontite refratária normalmente é

diagnosticada depois da conclusão da terapia convencional da periodontite agressiva ou
crônica.

O diagnóstico de refratário segundo a Academia Americana de Periodontia ( A.A.P.) I3

não é apropriado para paciente que:

I — Recebeu terapia convencional incorreta ou inadequada.

II— Tenha condições sistêmicas identificáveis que podem aumentar a suscetibilidade a
infecções periodontais como diabetes mellitus, desordens imunossupressoras,
discrasia sangiiinea e gravidez.

III — Áreas localizadas de perda de inserção rápida, relacionadas com fatores tais
como: fratura de raiz, obturação radicular retrógrada infectada ou com reação a
corpo estranho, ou outras anomalias de raiz..

Devido à complexidade e muitos fatores desconhecidos, o controle pode não ser
possível em todos os casos. Nestes casos um objetivo de tratamento razoável é reduzir a
velocidade de progressão da doença.
Uma vez diagnosticada a periodontite refratária, os seguintes passos podem ser dados:
I — Coletar amostras microbianas subgengivais de locais selecionados para análise,
efetuando inclusive teste de sensibilidade antibiótica.

II— Seleção e administração de uma prescrição antibiótica apropriada.
III — Unir a administração da prescrição antibiótica com a terapia periodontal
convencional.
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IV — Reavaliação microbiana se necessário.

V — Identificação e controle dos fatores de risco.

VI— Programa de manutenção periodontal intensificado que pode incluir intervalos
mais curtos, com avaliações microbiológicas se necessário.

4.3 Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas

Na classificação de 1989, uma das categorias de doença era a periodontite associada
com doenças sistêmicas. No geral, esta categoria foi mantida na nova classificação desde que
esteja claro que a doença destrutiva periodontal possa ser uma manifestação de doenças
1,2,8,1 1.12.
sistêmicas

Para Todescan", seria como admitir que a origem deste tipo de doença periodontal
fosse exclusivamente sistêmica. Para ele a impressão que os participantes do Workshop
deixam transparecer, parecer ser que as condições do hospedeiro poderão estar antes da placa,
isto 6, ser o gatilho da doença. Segundo o autor isto poderá até ser verdadeiro mas a teoria da
placa ainda não foi destruída.

0 "Consensus Report" para esta área do workshop, elaborou uma lista de doenças
sistêmicas caracterizando uma periodontite a ela relacionadas.

A diabetes mellito não está na lista. Pois na opinião • coletiva dos participantes do
workshop, a diabete pode ser um modificador significante de todas as formas de periodontites,
mas não há dados suficientes para concluir que há uma diabete mellito especifica associada a
uma forma de periodontite. Da mesma forma a nova classificação não contém uma categoria
de doença separada para os efeitos do fumo na periodontite; sendo este considerado um
modificador significante das múltiplas formas de periodontites.

Segundo Armitage4, Castro e Duarte 5 , uma das aparentes contradições no novo sistema
é a inclusão dentro das "Doenças Gengivais Induzidas por Placas Bacterianas" da gengivite
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associada a diabete mellito. Como se pode justificar a inclusão de uma categoria de gengivite
associada a diabetes mellito e excluir uma categoria paralela da periodontite? A razão para
esta decisão é que a gengivite induzida por placa foi considerada urna entidade única pelos
participantes do seminário. Teria sido possível incluir na classificação uma nova sub-categoria
adicional como periodontite crônica associada A diabete mellito e periodontite agressiva
associada A diabete mellito. Contudo o grupo decidiu que isto não seria necessário e nem
tampouco suportado por pesquisas.

Vários fatores sistêmicos foram documentados como sendo capazes de afetar o
periodonto e/ou o tratamento da doença periodontal. Componentes etiológicos sistêmicos
podem estar presentes em pacientes que exibam inflamação ou destruição periodontal
desproporcionais aos irritantes locais 2'8 .

0 clinico deve estar atento As condições sistêmicas e/ou drogas que podem ser fatores
contribuintes para doenças periodontais, e dos passos necessários para avaliação desses
fatores. A terapêutica periodontal pode ser modificada com base na condição médica atual dos
pacientes. Periodonto-patógenos podem ser origem de infecções em outros locais do corpo.
Desta maneira essas infecções podem afetar a saúde sistemica5' 11

Conforme American Academy of Periodontology 5' 11 a avaliação do paciente com essa
periodontite deve conter:

I — Exame periodontal completo.

II— Devem ser identificadas As condições que são sugestivas de desordens sistêmicas
tais como:

A — Inaptidões fisicas;
B — Sinais ou sintomas de xerostomia, lesões mucocutâneas, crescimento gengival;
C — Hemorragia gengival excessiva, outros indicadores não detectados ou doenças

sistêmicas mal controladas;
D — Uso terapêutico de drogas;
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E — Sinais ou sintomas de hábito de fumar, dependência química ou outros hábitos
presentes no grupo de viciados;
F — História de doenças recentes ou crônicas;

G — Evidência de fatores psicosociais/emocionais;
H — História familiar de doença sistêmica.
III — Solicitação de testes laboratoriais apropriados.

IV — Indicação para consulta com outros profissionais de saúde quando justificado.

Os resultados do tratamento periodontal no paciente com alterações sistêmicas, podem
estar diretamente relacionados ao controle da condição sistêmica. Deve-se identificar os
estados sistêmicos e fisiológicos dos pacientes para reduzir riscos médicos, os quais podem
alterar o tratamento periodontal) 1 .

4.4 Substituição de Periodontite Ulcerativa Necrosante por Doenças Periodontais
Necrosantes

Segundo Armitage4 , os participantes do Workshop concordaram que a Gengivite
Ulcerativa Necrosante (N.U.G.) e Periodontite Ulcerativa Necrosante (N.U.P.), são condições
clinicamente identificáveis. Entretanto o grupo tinha menos certeza acerca da relação N.U.G.

e N.U.P. Essas condições clinicas são partes de um processo único de doença ou são doenças
separadas?

Para Wiebe e Putnins 17 ambas parecem ser relacionadas à diminuição da resistência
sistêmica a infecção bacteriana apenas com diferenciação em termos de envolvimento de
tecidos, com a N.U.P. se estendendo aos tecidos periodontais de imersão.

Todescan 16 salienta que a descrição dá margem a interpretação inadequada para os
menos experientes já que o dente (por si s6) não absceda. Ele é parte da causa e os tecidos
periodontais é que sofrem a lesão inflamatória, assim como nem todo dente desvitalizado
pode ser a causa de um abscesso. 0 autor comenta ainda que para ele a forma mais freqüente
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de abscesso periodontal é aquela que aparece nas periodontites do adulto. A propósito, os
participantes do Workshop ignoraram os problemas de oclusão, como faz a maioria dos
periodontistas puros ou exclusivos, de forma inconsistente.

Como não há doenças suficientes para resolver essa dúvida, o grupo decidiu colocar
ambas condições clinicas sob uma mesma categoria de Doenças Periodontais Necrosantes. Se
futuros estudos demonstrarem que a G.U.N. e a P.U.N. são doenças fundamentalmente
diferentes, elas poderão ser separadas em subseqüentes revisões da classificação.

No conceito de Todescan I6 a G.U.N.A. (G.U.N.) e a P.U.N.A. (P.U.N.) não são
doenças periodontais porque não produzem bolsas, são entidades clinicas diferentes da doença
periodontal, elas são manifestações sistêmicas numa doença periodontal pré-existente.
Armitage4, Castro e Duarte 5 comentam que um dos problemas potenciais com a inclusão das
"Doenças Periodontais Necrosantes" como uma categoria separada é que G.U.N e P.U.N
podem ser manifestações ligadas a problemas sistêmicos como por exemplo, as infecções por
H.I.V. Se isso for verdade, então poderia ser mais apropriado classificar essas condições como
manifestações de doenças sistêmicas. A razão para que isto não fosse concluído é que existem
muitos outros fatores, que não os sistêmicos, que parecem predispor ao desenvolvimento da
G.U.N ou P.U.N. como estresse e tabagismo. Como nosso entendimento destas condições
clinicas estão longe de serem completos, parece que por ora elas devam ser incluidas como
uma categoria única separada na nova classificação.

4.5 Adição da Categoria de Abscessos Periodontais

Segundo Armitage4 a classificação de 1989, não incluía uma secção de abscesso
periodontais. Isto tem sido remediado pela adição de uma classificação simples,
primariamente localizada na localização (isto 6, gengival, periodontal, pericorondria) destas
lesões comumente encontradas.

Para Wiebe e Putnins I7 eles simplesmente foram acrescentando ao sistema de
classificação. 0 termo Endo-Perio não está relacionado a etiologia inicial da lesão mas
simplesmente indica que há um abscesso periodontal e um componente endodeattico.
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Questionar que os abscessos periodontais são parte do curso clinico de muitas formas
de periodontite e formação de categorias separadas de doenças não é justificável. Entretanto
no entender dos participantes do Workshop, desde que o abscesso periodontal apresente
diagnóstico e modalidade de tratamento distinto eles merecem ser classificados a parte das
outras doenças periodontais l .

4.6 Adição de uma Nova Categoria em "Deformidades e Condições Desenvolvidas ou
Adquiridas"

Para Wiebe e Putnins 17 essa categoria inclui fatores locais associados com dentes,
restaurações e deformidades mucogengival ao redor do dente.

Segundo Armitage4 estas na verdade são modificadoras importantes na suscetibilidade
do paciente para a doença periodontal ou ainda podem influenciar drasticamente no resultado
do tratamento.

Todescan 16 comenta que para ele essa categoria ficaria no capitulo dos fatores
etiológicos por serem precursores as doenças ou por serem eventuais sequelas da doença ou
do tratamento.

5. CONCLUSÃO

Dentro dos limites desta revisão bibliográfica sobre a classificação das doenças
periodontais parece válido concluir que:

1 - HA uma evidente necessidade de classificar as doenças semelhantes que ocorrem
sobre uma mesma estrutura. Ela permite uma conduta terapêutica em carácter universal, além
de uma linguagem padronizada.

2 - Ocorre que a dinâmica da constante evolução do entendimento da etiologia e
patogenia da doença periodontal, futuras revisões da classificação serão necessárias. E por
isso que muito provavelmente em um determinado momento a comunidade cientifica estará
novamente exigindo reformulação nesta classificação hoje vigente. É a evolução da Ciência!
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