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A Síndrome Metabólica é uma doença multifatorial que, está associada a diversas doenças 

como hipertensão arterial, obesidade abdominal, diabetes, alterações de colesterol, 

triglicérides e doença cardiovascular. O estresse também é uma das causas da doença 

periodontal, pois está relacionada com o estresse oxidativo, esse estrese vai gerar radicais 

livres, fazendo com que libere citocinas inflamatórias, e um outro fator que também está 

associado é o cortisol, na qual vai alterar o sistema imunológico. Dentro desse aspecto, o 

presente estudo buscará responder a seguinte pergunta norteadora: Qual o nível de estresse 

presente em paciente que convivem com a Síndrome Metabólica quando submetidos a 

tratamento periodontal? Avaliar o nível de estresse presente em pacientes diagnosticados com 

síndrome metabólica quando submetidos a tratamento periodontal. O presente estudo tem 

caráter exploratório, descritivo, com abordagem de cunho quali-quantitativo. O estudo será 

feito numa Clínica Escola Privada do Recôncavo Sul da Bahia. Será feito em pacientes 

identificados com Síndrome Metabólica, e portadores de doenças periodontais. Os critérios de 

inclusão os pacientes devem aceitar o TCLE e estar cadastrado no projeto. E os critérios de 

exclusão os pacientes se rejeitarem a fazer parte do projeto, ou se recusarem aceitar o termo. 

Será realizado um questionário com questões objetivas e discursivas conforme uma versão 

adaptada da SSP-14, será aplicado um questionário com os pacientes. Os dados adquiridos 

após a coleta serão tabulados e organizados para serem tratados estatisticamente através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences. Este trabalho justifica-se por trazer uma 

revisão sobre o nível de estresse em pacientes que convivem com a Síndrome Metabólica com 

o objetivo de proporcionar conhecimentos e informações reflexivas que possam agregar para 

um melhor diagnóstico odontológico para os pacientes do projeto da Síndrome Metabólica, 

que dessa forma poderá proporcionar por meio de técnicas para melhorar o nível de estresse 

desses pacientes.  
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