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Introdução: Os tecidos periodontais e pulpares estão interligados anatomicamente e pelas estruturas vasculares, 
funcionando harmoniosamente quando estão saudáveis ou sofrendo mazelas conjuntamente frente a agressões 
patógenas. A primeira classificação aceita para as lesões endo-periodontais apontava a etiologia de acordo com a 
origem da lesão, sendo elas periodontal, endodôntica ou endoperiodontal, utilizada como base para o diagnóstico 
das lesões até os dias atuais. No entanto, a evolução do conhecimento sobre as patologias tornou esses conceitos 
limitados, necessitando de atualização. Objetos: O objetivo do estudo é investigar através de uma revisão de 
literatura a repercussão das alterações propostas pela nova classificação das lesões endo-periodontais do ano de 
2018, estabelecendo um paralelo com as classificações anteriores. Materiais e Métodos: Consiste em uma revisão de 
literatura narrativa composta por artigos nos idiomas português e inglês, em um intervalo de 15 anos (2006 - 2021). 
As buscas bibliográficas foram efetuadas nas bases de dados Google Acadêmico, LILACS e Pubmed, após consulta dos 
descritores no DECs (Descritores em Ciências da Saúde). Resultados: Em 2018 foi proposta uma nova classificação 
das lesões endo-periodontais, pautada na abrangência dos sinais e sintomas associados e maior possibilidade de 
identificar características singulares a cada patologia, pontos esses não compreendidos pelas categorias anteriores. 
Essa alteração apresenta significativa importância para a vivência clínica odontológica ao favorecer a condução 
do diagnóstico, prognóstico e tratamento mais efetivo. Conclusão: Partindo desse pressuposto, a adoção de uma 
nova classificação para as lesões endo-periodontais além de permitir um aprimoramento no rastreio e terapêutica 
instituída, reflete a capacidade de assimilar conhecimentos e manter-se atualizado continuamente, inerentes a todos 
os cirurgiões-dentistas.
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