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Introdução: As pneumonias representam um problema de saúde pública em função de
sua grande incidência (Brasil, 2004). Já a DPOC possui uma prevalência, na população
brasileira, de 15,8% (Sociedade..., 2007). É caracterizada pela obstrução crônica das
vias aéreas devido à bronquite crônica e/ou enfisema (Garcia et al, 2001). As DP estão
entre as doenças crônicas mais comuns que acometem o ser humano. Scannapieco
(1998) sugere que a placa bacteriana age como um reservatório de patógenos
respiratórios.  Objetivo: Avaliar a possível relação entre DP e PAC e DPOC em
pacientes que tinham recebido tratamento e estavam para ter alta da internação devido
a essas doenças respiratórias, através de um estudo caso-controle. Metodologia:
Amostra composta por pacientes que trataram PAC ou DPOC e por seus
acompanhantes. O cálculo da amostra foi baseado na prevalência da PAC e no desenho
do estudo (caso-controle). Foram examinados 70 casos (PAC e DPOC) e 70 controles.
Os critérios de inclusão foram: idade entre 18 e 65 anos; mais de 5 dentes; não
imunocomprometidos; não portadores de cânceres; não tuberculosos; não gestantes.
Foi realizada uma avaliação clínica periodontal e o preenchimento de um questionário
sóciodemográfico. A classificação quanto à extensão e gravidade da periodontite
seguiu os critérios da Academia Americana de Periodontia de 1999.  Resultados: Os
resultados demonstraram que dos examinados no grupo caso 54,3% tinham Pneumonia
Adquirida na Comunidade (PAC) e 45,7% Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC); em relação à presença de placa bacteriana e sangramento não foi encontrada
associação ou risco significativo entre doenças periodontais (DP) e doenças
respiratórias; na variável profundidade de sondagem houve diferença significativa
entre os grupos, sendo maior nos casos (2,86 + 2,83) do que nos controles (2,25 +
0,38); as demais variáveis não apresentaram diferença significativa. Conclusão: Não
foi encontrado associação entre a DP, a PAC e DPOC, tanto no que diz respeito à
gravidade como também em gravidade / extensão, visto que os dois resultados
obtiveram o valor p>0,05 (valor estabelecido como parâmetro para a análise
estatística). 
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