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RESUMO 
 

SOARES, G.M. Marcadores precoces de doença cardiovascular em mulheres com 
síndrome dos ovários policísticos. 2008. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais comum em 

mulheres no menacme, com prevalência variando de 5 a 10%. A SOP está associada à 

elevação do risco cardiovascular e eventos metabólicos adversos, incluindo obesidade, 

resistência à insulina, dislipidemia e inflamação crônica de baixo grau. Apesar dos fatores de 

risco cardiovascular serem mais prevalentes em mulheres com SOP, não existe evidência 

científica de maior incidência de doença cardiovascular (DCV) nestas mulheres. Vários 

estudos reportaram alterações em marcadores de risco para DCV na SOP, porém ainda não 

foram determinados quais os marcadores ideais para a detecção precoce da DCV. 

Objetivo: Avaliar a presença de marcadores precoces de DCV em mulheres jovens e não-

obesas com SOP. 

Casuística e Métodos: Foram incluídas 39 pacientes com SOP e 50 mulheres saudáveis, com 

ciclos menstruais regulares e pareadas por idade e índice de massa corporal (IMC). Através da 

ultra-sonografia foram avaliados os seguintes marcadores de DCV: índice de rigidez da artéria 

carótida comum, distensibilidade da artéria carótida comum, espessura da camada íntima-

média da artéria carótida comum (IMT) e dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial 

(DMF). Foram avaliadas ainda variáveis antropométricas, hormonais e marcadores de 

inflamação em todas as participantes. 

Resultados: A idade e o IMC nas mulheres com SOP não apresentaram diferença quando 

comparados às mulheres do grupo controle (24,5 ± 3,80 vs 24,5 ± 5,1, 0,6, 

respectivamente).O índice de rigidez da carótida comum foi mais elevado no grupo SOP 

comparado ao grupo controle (3.6 ± 0.96 vs 3.1 ± 0.96, p= 0.04, respectivamente) e a 

distensibilidade da artéria carótida comum foi menor nas pacientes com SOP em comparação 
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àquelas do grupo controle (0.3 ± 0.08 vs 0.4 ± 0.09, p=0.02, respectivamente). As pacientes 

com SOP apresentaram maior circunferência da cintura, testosterona total e free androgen 

index (FAI) em relação ao grupo controle (78.2 + 10.0 vs 71.6 + 7.2, p= 0,0004; 85.0 + 32.4 

vs 52.0 + 21.3, p<0.0001 e 8.9 + 28.7 vs 4.4 + 2.3, p<0.0001, respectivamente), enquanto a 

sex hormone binding globulin (SHBG) mostrou-se reduzida na SOP quando comparada ao 

grupo controle (37.8 + 19.1 vs 47.8 + 18.3, p=0.01). As demais variáveis não diferiram entre 

os dois grupos.  

Conclusão: Nosso estudo demonstra que mulheres jovens com SOP apresentam alterações na 

elasticidade vascular mesmo na ausência de clássicos fatores de risco para DCV, como: 

resistência à insulina, hipertensão ou obesidade. 
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ABSTRACT 

 

SOARES, G.M. Early markers of cardiovascular disease in women with polycystic ovary 

syndrome. 2008. Master’s paper – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2008.  

 
Introduction: The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disease 

affecting 5% to 10% of women of reproductive age. PCOS is associated with an adverse 

metabolic and cardiovascular risk profile, including obesity, insulin resistance, dyslipidemia 

and low-grade chronic inflammation. Although cardiovascular risk factors are more prevalent 

in women with PCOS, definitive evidence for an increased incidence of cardiovascular 

disease (CVD) is lacking. Several studies reported disorders in markers of CVD in PCOS 

patients, however they were not still certain which are the best subclinical markers of CVD in 

these young women. 

Objective: To evaluate the early markers of CVD in young PCOS women. 

Material and Methods: Thirty nine PCOS women and 50 healthy age and body mass index 

(BMI)-matched ovulatory controls were enrolled in this cross-sectional study. Carotid 

stiffness index (β), carotid compliance, Carotid intima-media thickness (IMT) and brachial 

arterial flow-mediated dilation (FMD) were measured by ultrasonography. Anthropometric 

measurements, complete hormonal and metabolic (including inflammatory biomarkers) 

evaluation were done in all subjects.  

Results: β was significantly higher in PCOS subjects than in healthy controls (3.7 ± 0.96 vs 

3.3 ± 0.96, p= 0.04, respectively) and carotid compliance was lower in PCOS than in healthy 

controls (0.3 ± 0.08 vs 0.4 ± 0.09, p=0.02 respectively). PCOS patients also present elevated 

WC, total testosterone and free androgen index compared to control group (78.2 + 10.0 vs 
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71.2 + 7.2, p= 0,0004; 86.2 + 32.1 vs 57.4 + 21.2, p<0.0001 and 12.7 + 15.7 vs 4.7 + 2.4, 

p<0.0001. respectively). The sex hormone biding globulin was lower in PCOS women than in 

control group (37.3 + 19.2 vs 47.8 + 18.3, p=0.01). The other variables did not differ between 

the groups.  

Conclusions: Comparing to non-obese ovulatory controls, non-obese PCOS patients present 

impaired elastic properties in carotid artery, that could reflect vascular dysfunction associated 

with PCOS. However, endothelial function and inflammatory biomarkers remain unaffected. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais comum em 

mulheres no menacme, com prevalência variando de 5 a 10% (CARMINA; LOBO, 1999; 

DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 1999; SCARPITTA; SINAGRA, 2000; AZZIZ et al., 

2004). A SOP é descrita como uma desordem ovariana, cujos principais marcadores são a 

anovulação e o hiperandrogenismo (FRANKS, 1995; LEGRO et al., 2005; HASSA et al., 

2006). Desde a descrição da síndrome em 1935 por Stein e Leventhal permanecem 
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controvérsias e o interesse de pesquisadores dessa área sobre sua heterogeneidade e complexa 

fisiopatologia. 

Na tentativa de uniformizar o diagnóstico da SOP em 1990, o National Institute of 

Health (NIH) nos Estados Unidos definiu os critérios diagnósticos da SOP baseando-se na 

presença de disfunção ovulatória associada a manifestações de hiperandrogenismo clínico 

e/ou laboratorial, desde que afastados outros diagnósticos, tais como síndrome de Cushing, 

hiperprolactinemia e hiperplasia adrenal congênita (CARMINA, 2004; AZZIZ, 2005). 

Posteriormente, a European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE) 

juntamente com a American Society for Reproductive Medicine (ASRM) estabeleceram o 

Consenso de Rotterdam (2004), passando a considerar necessária a presença de dois dos três 

critérios seguintes para o diagnóstico de SOP: 1) distúrbio menstrual do tipo 

oligo/amenorréia, 2) hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial; e 3) padrão ovariano 

policístico na ultra-sonografia (presença à ultra-sonografia de pelo menos um ovário 

apresentando 12 ou mais folículos medindo de 2 a 9 mm de diâmetro, e/ou volume total > 

10cm3) (ROTTERDAM-PCOS-CONSENSUS, 2004). 

 Além da anovulação crônica, da morfologia policística ovariana e do 

hiperandrogenismo que caracterizam a SOP, distúrbios metabólicos são frequentemente 

associados a essa síndrome, cursando com repercussões clínicas importantes, incluindo a 

elevação no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) nestas mulheres. 

 

1.1 - Doenças cardiovasculares no sexo feminino 

 

As DCV constituem a principal causa de morbimortalidade em mulheres (MANSUR 

et al., 2001; WENGER, 2003) tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento como o Brasil. O panorama epidemiológico da mortalidade no estado de 
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São Paulo entre 2000 e 2004, evidencia que a DCV é a principal causa de morte no sexo 

feminino, sendo responsável por 37,26% dos óbitos, enquanto as neoplasias são responsáveis 

por 18,31% dos óbitos, menos que a metade das DCV (DATASUS, 2004). 

Em mulheres na pré-menopausa, a doença coronariana e as complicações das DCV 

são muito raras, mesmo em grupos de alto risco (GEBARA et al., 2003). O estudo de 

Framingham demonstrou que a incidência de DCV era menor em mulheres na pré-menopausa 

comparadas com homens da mesma idade e que esta incidência tornava-se semelhante na 

sétima e oitava décadas de vida (KANNEL, 2002). 

O fator mais importante para o desenvolvimento de DCV é a presença da 

aterosclerose, sendo esta definida como um processo crônico, progressivo e sistêmico 

conseqüente a uma resposta inflamatória e fibroproliferativa causada por agressão à superfície 

endotelial (DZAU et al., 2002; LUZ; UINT, 2003). A aterosclerose é uma doença 

generalizada da parede arterial, caracterizada por remodelamento na parede da artéria que 

pode permanecer silenciosa por muito tempo ou manifestar-se como um evento vascular 

agudo, tornando-se clinicamente aparente. Além disso, por ser um processo degenerativo, 

tende a ter sua incidência aumentada com o passar dos anos, vindo a manifestar sinais e 

sintomas anos mais tarde, quando se encontra em um estágio mais avançado (STRONG, 

1999; ORLANDI et al., 2006). A detecção de marcadores para DCV possibilita a intervenção 

precoce sobre os fatores de risco modificáveis para doença aterosclerótica, como alteração do 

estilo de vida, tratamento eficaz da hipertensão arterial, dislipidemia e Diabetes Mellitus tipo 

2 (DM2) (WITTES et al., 1989; WHITE, 2005; POIRIER et al., 2006). A aterosclerose 

apresenta como fatores de risco não-modificáveis o envelhecimento, o sexo masculino, fatores 

genéticos e história familiar de doença aterosclerótica (MASSER et al., 1994; LIBBY et al., 

2002; BURKE et al., 2008). 
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1.2 - Marcadores ecográficos de doença cardiovascular 

 Considerando a longa fase de latência na progressão da doença aterosclerótica e na 

manifestação dos sintomas clínicos, a possibilidade de avaliar a função arterial, previamente 

ao aparecimento de placas de aterosclerose detectáveis angiograficamente, é atrativa e 

importante do ponto de vista de detecção precoce e avaliação de risco para DCV. Várias 

abordagens não-invasivas para a avaliação da função e da estrutura arterial têm se mostrado 

úteis clinicamente, como as medidas ecográficas da espessura íntima-média da artéria 

carótida, da elasticidade arterial e da função endotelial (FERNHALL; AGIOVLASITIS, 

2008). 

 

1.2.1 - Elasticidade da artéria carótida  

 

Acredita-se que a redução na elasticidade e o aumento da rigidez arterial constituem 

fatores de risco independentes para DCV, por contribuírem para a sua fisiopatologia. O 

aumento da rigidez arterial pode favorecer o desenvolvimento e progressão da hipertensão, 

hipertrofia ventricular esquerda, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca (SAFAR; 

LONDON, 2000). 

O mecanismo funcional determinante na redução da complacência arterial relaciona-se 

com influências neuro-humorais, como o sistema renina-angiotensina, o sistema nervoso 

adrenérgico, fatores de relaxamento derivados do endotélio e endotelina. Os elementos 

estruturais da parede arterial, particularmente importantes, para determinar a elasticidade da 

mesma são o colágeno e a elastina. Com o passar dos anos, a elastina torna-se mais delgada e 

apresenta áreas de fratura em sua estrutura com conseqüente depósito de colágeno e aumento 

na espessura da parede arterial. Estas mudanças afetam adversamente a complacência do 

vaso. A elastina é bastante flexível e por isso importante para a pulsatilidade, mas sem grande 
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significado para a resistência da parede. Por sua vez, as fibras de colágeno são mais 

resistentes e suportam uma tensão 100 vezes maior que as fibras de elastina. Assim, é 

considerado que a parede do vaso sanguíneo arterial age de uma maneira bifásica, com as 

fibras de elastina determinando a flexibilidade sobre baixas pressões e o colágeno 

determinando resistência a pressões elevadas (GLASSER et al., 1997). 

Existem várias maneiras para tentar determinar a elasticidade da parede arterial. 

Alguns estudos mensuram a oscilação arterial através de um índice de rigidez (stiffness 

index), enquanto outros preferem avaliação da complacência ou distensibilidade (GLASSER 

et al., 1997; LAKHANI et al., 2002). 

Uma redução na complacência foi considerada um potencial indicador da presença de 

doença arterial (SAFAR; LAURENT, 1993; NAIR et al., 2005). Modificações na parede 

arterial que conduzem à redução na complacência podem preceder a doença arterial 

clinicamente aparente permitindo identificar os indivíduos com maior risco. A capacidade 

para predizer alterações vasculares funcionais e estruturais antes do surgimento de doenças 

clínicas evidentes como aterosclerose, hipertensão e DM2 pode permitir a identificação de 

indivíduos com maior risco para DCV e desta forma, possibilitar a instituição de medidas 

preventivas para esses eventos (GLASSER et al., 1997; HALUSKA et al., 2008). 

 

1.2.2 - Espessura íntima-média da artéria carótida 

 

 A espessura das camadas íntima e média da artéria carótida (IMT – intima-media 

thickness) medidas conjuntamente pela ultra-sonografia vascular de alta resolução, quando 

elevada é considerada um marcador de doença aterosclerótica, principalmente da doença 

arterial coronariana precoce (BOTS et al., 2005; VAN BORTEL, 2005). O aumento do 

complexo médio-intimal da artéria carótida está relacionado com a maioria dos fatores de 
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risco cardiovasculares: sexo masculino, história familiar de acidente vascular cerebral ou 

infarto agudo do miocárdio, tabagismo, DM2, dislipidemia, hipertrofia do ventrículo 

esquerdo, hiper-homocisteinemia e aumento da idade (STEIN et al., 2004; LORENZ et al., 

2007).  

 A IMT pode ser detectada na artéria carótida comum distal, na bifurcação carotídea, na 

carótida interna e, mais recentemente, na artéria femoral comum. Devido à possibilidade de 

aferição da IMT de modo relativamente simples e não-invasivo este método tem sido utilizado 

com freqüência em estudos populacionais na tentativa de detectar aterosclerose precocemente. 

Medidas ultra-sonográficas apresentaram forte correlação com alterações histológicas de 

artérias com aterosclerose (PIGNOLI et al., 1986).  

 

1.2.3 - Função endotelial  

 

O endotélio vascular é um órgão complexo com propriedades autócrinas, parácrinas e 

endócrinas, tendo sido considerado meramente uma barreira física entre a parede do vaso e o 

sistema sanguíneo, na atualidade é reconhecido por participar da homeostasia vascular, 

influenciando no tônus vascular, crescimento celular, fibrinólise e inflamação (COOKE, 

2000; RUSSO et al., 2002; BITAR et al., 2005). 

O endotélio realiza sua função por ação de diversas moléculas em resposta a uma 

variedade de estímulos físicos e químicos (FAULX et al., 2003). O óxido nítrico (NO) é 

essencial para vasodilatação e é produzido pelo endotélio por enzimas denominadas óxido 

nítrico sintases (eNOS ou NOS 3), que são ativadas por estímulos como hipóxia, acetilcolina, 

bradicinina, serotonina e aumento do fluxo sanguíneo (shear stress) (MOMBOULI; 

VANHOUTTE, 1999). 
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A disfunção endotelial é definida como desequilíbrio entre produção diminuída de NO 

e produção aumentada de fatores contráteis, como a endotelina, e parece estar associada com 

a maioria dos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia, DM2, hiper-homocisteinemia, aterosclerose, menopausa, tabagismo e 

envelhecimento. Diante da disfunção endotelial há aumento das respostas vasoconstritoras, 

proliferação e migração das células do músculo liso vascular, adesão de plaquetas e leucócitos 

e aumento na expressão de moléculas de adesão (SADER et al., 2001). 

As alterações metabólicas, genéticas e ambientais que predispõem à aterogênese têm 

como denominador comum a disfunção endotelial. A participação do endotélio nos processos 

iniciais de aterosclerose, bem como durante sua evolução, está bem documentada. A 

disfunção endotelial está presente em indivíduos com doença coronariana e também naqueles 

portadores dos fatores de risco (LUZ; FAVARATO, 2003).  

A função endotelial tem sido descrita na literatura através de um grande número de 

métodos de avaliação, invasivos e não-invasivos. Atualmente, a técnica não-invasiva, mais 

utilizada para a avaliação da função endotelial é a ultra-sonografia da artéria braquial. A 

dilatação mediada por fluxo da artéria braquial (DMF) foi descrita por Anderson e Merck em 

1989 e começou a ter aplicação na pesquisa clínica no início dos anos 90 (CELERMAJER et 

al., 1992). Os resultados são expressos em percentuais quando comparadas à dilatação arterial 

basal e a dilatação arterial após a hiperemia reativa (FERNHALL; AGIOVLASITIS, 2008).  

Segundo Schroeder et al. (1999), a DMF menor que 4,5% apresenta sensibilidade, 

especificidade e valor preditivo positivo de 71%, 81% e 95% respectivamente, para o 

diagnóstico de doença coronariana. Em outro estudo, a DMF apresentou forte correlação 

negativa com o índice de estenose coronariana (r=−0.67, p<0.0001) e, portanto, pode 

representar um novo marcador da severidade da doença coronariana (MATSUSHIMA et al., 

2007). 
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1.3 - Inflamação e doença cardiovascular 

 

A inflamação desempenha um papel fundamental para o início, progressão e instalação 

da DCV clinicamente evidente, incluindo a aterosclerose (FERRARIO; STRAWN, 2006). 

Acredita-se que o início do processo inflamatório prévio a DCV propriamente dita, seja 

desencadeado por injúria ao endotélio arterial atribuída a fatores como hiperinsulinemia, 

hiperhomocisteinemia e principalmente, devido à deposição de moléculas oxidadas de low-

density lipoprotein cholesterol (LDL colesterol). Após esta agressão inicial, ocorre a liberação 

de moléculas de adesão intercelular (ICAM), moléculas de adesão vascular (VCAM) e 

selectinas. Em decorrência da expressão destas moléculas de adesão, monócitos e células T 

são recrutados do sangue periférico para a parede arterial, penetram na camada íntima do vaso 

e fagocitam o LDL oxidado promovendo, desta maneira, a liberação de citocinas 

inflamatórias como a interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-alfa). A IL-1 e o TNF-alfa têm o papel de perpetuar a resposta inflamatória e 

modificar a superfície endotelial previamente anticoagulante para um estado pró-trombótico. 

A IL-6, por sua vez estimula a produção hepática de proteína C reativa (PCR), sendo esta 

última uma reconhecida proteína da fase aguda de processos inflamatórios (FERRARIO; 

STRAWN, 2006). A elevação dos níveis séricos da PCR é considerada fator de risco 

independente para aterosclerose, particularmente em mulheres (RIDKER et al., 2000), além 

de ser fator de predição para infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença 

arterial periférica e morte súbita (WILSON et al., 2006). Portanto, como existem evidências 

crescentes que as moléculas inflamatórias circulantes são marcadores biológicos para 

aterosclerose progressiva, a detecção e monitoramento da inflamação vascular têm papel de 

destaque no diagnóstico precoce dessa entidade (FERRARIO; STRAWN, 2006). 
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1.4 - SOP e sistema cardiovascular  

 

 Apesar de não existir grandes ensaios clínicos prospectivos que avaliem a 

morbimortalidade por DCV em pacientes portadoras de SOP, vários estudos reportaram 

alterações em marcadores de risco para DCV nessas mulheres (CIBULA et al., 2000; ORIO et 

al., 2004a; ORIO et al., 2004b; TALBOTT et al., 2004; TARKUN et al., 2004). Diferentes 

fatores que por si só levariam a aumento de risco cardiovascular podem coexistir em 

portadoras de SOP como obesidade (CARMINA et al., 2005), hipertensão arterial (CIBULA 

et al., 2000; ORIO et al., 2008), intolerância a glicose ou DM2 (LEGRO et al., 1999; 

SALLEY et al., 2007), hiperinsulinemia (DUNAIF, 1995; TEEDE et al., 2006), dislipidemia 

e desordens da coagulação (YILDIZ et al., 2002). Além desses clássicos marcadores de DCV, 

alterações em novos marcadores de aterosclerose coronária subclínica foram identificados em 

mulheres com SOP como elevação da IL-6 (VGONTZAS et al., 2006), do TNF-alfa (PUDER 

et al., 2005), da PCR (OLIVEIRA et al., 2007) e da homocisteína (GUZELMERIC et al., 

2007), além do aumento da IMT da carótida (TALBOTT et al., 2000; VRYONIDOU et al., 

2005), diminuição da elasticidade da artéria carótida (LAKHANI et al., 2002) e aumento do 

cálcio coronariano detectado através da tomografia computadorizada (SHROFF et al., 2007). 

Contudo, seria pouco provável detectar algum sintoma de DCV no menacme devido a sua 

baixa prevalência nesta fase da vida. 

 Assim, há uma gama de alterações que poderiam explicar o maior risco cardiovascular 

dessas pacientes com SOP, porém ainda não foram determinados quais os marcadores ideais 

para detecção precoce da DCV nestas mulheres. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

2 – Justificativa 

 

 Devido a SOP coexistir com diversas entidades que determinam risco aumentado para 

DCV, justifica-se novos estudos que avaliem marcadores precoces de DCV em mulheres com 

SOP, além dos marcadores clássicos previamente conhecidos e habitualmente relacionados a 

estágios mais avançados da DCV. A detecção de um subgrupo de mulheres jovens, com 

diagnóstico de SOP e com risco aumentado para DCV, mesmo na ausência dos marcadores 
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clássicos para DCV, implicaria em acompanhamento e estratégias diferenciados para 

prevenção da DCV. Apesar de existirem na literatura científica trabalhos avaliando tais 

marcadores precoces na SOP, persiste a necessidade de uma avaliação concomitante de 

marcadores ecográficos e séricos em uma mesma população jovem portadora da SOP. 
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OBJETIVO 
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3 – Objetivo 

 

 3.1 Objetivo principal 

 Comparar os marcadores ecográficos de função e estrutura arterial de pacientes com 

SOP com aqueles de pacientes ovulatórias pareadas por idade e índice de massa corporal. 

 

 3.2 Objetivos secundários 

 Comparar os marcadores séricos de risco cardiovascular de pacientes com SOP com 

aqueles de pacientes ovulatórias pareadas por idade e índice de massa corporal. 

 Avaliar a freqüência de Síndrome Metabólica de pacientes com SOP e de pacientes 

ovulatórias pareadas por idade e índice de massa corporal. 
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4.1 – Casuística 

  

4.1.1 Aspectos éticos do estudo 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP 

(processo no 15811/2005). 

 

4.1.2 – Amostra 

 

 Foram incluídas consecutivamente, 39 mulheres com SOP atendidas no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HC-

FMRP-USP), entre julho de 2006 e junho de 2007, logo após o diagnóstico de SOP. O 

diagnóstico da SOP foi confirmado pela presença de, pelo menos dois, dos três critérios 

determinados no Consenso de Rotterdam (Rotterdam ESHRE/ASRM - Sponsored PCOS 

Consensus Workshop Group, 2004) que são: oligo/amenorréia, hiperandrogenismo clínico 

e/ou laboratorial e alterações ultra-sonográficas compatíveis com ovários policísticos. A 

oligomenorréia foi definida como, no máximo, oito ciclos menstruais espontâneos durante um 

ano. Já a amenorréia, foi caracterizada pela ausência de menstruação, em um período 

correspondente a três ciclos consecutivos ou seis meses na ausência de ciclo menstrual. O 

hiperandrogenismo clínico foi confirmado quando encontrado hirsutismo (índice de Ferriman-

Gallwey > 8) (HATCH et al., 1981) e/ou presença de acne e/ou alopecia hiperandrogênica. A 

morfologia de ovário policístico ao ultra-som foi determinada quando presentes: 12 ou mais 

folículos de 2-9 mm em um dos ovários, ou pelo menos um dos ovários com volume > 10 ml.  
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4.1.3 - Critérios de inclusão: 

 

• Idade entre 18 e 35 anos; 

• Diagnóstico de SOP pelos critérios de Rotterdam (Rotterdam ESHRE/ASRM-

Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2004); 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. 

 

4.1.4 - Critérios de exclusão: 

 

• Obesidade definida como IMC ≥ 30 Kg/m2 

• Presença ou antecedente de trombose venosa; 

• Presença ou antecedente de DCV (por exemplo, acidente vascular cerebral, infarto do 

miocárdio) ou pródromos de trombose arterial (por exemplo, angina pectoris, ataque 

isquêmico transitório); 

• Doença crônica conhecida (Diabetes mellitus, Hipotireoidismo, Hipertensão arterial, 

Doenças Reumatológicas e outras); 

• Presença ou antecedente de doença hepática grave e de tumores hepáticos (benignos 

ou malignos); 

• Tabagismo; 

• Uso de drogas e/ou álcool; 

• Uso de método contraceptivo hormonal: injetável, implante ou dispositivo intra-

uterino, no período de seis meses antes do início do estudo; 

• Uso de método contraceptivo hormonal: oral, vaginal ou transdérmico no período de 

dois meses antes do início do estudo; 

• Puerpério menor ou igual a 12 semanas; 
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• Mulheres que estejam amamentando ou que pararam de amamentar no período de dois 

meses antes do início do estudo; 

• Gravidez; 

• Processos inflamatórios crônicos e/ou agudos; 

• Uso de medicações que sabidamente podem interferir nos marcadores de DCV, como 

por exemplo, drogas antiandrogênicas, hipoglicemiantes, antiinflamatórios ou 

estatinas. 

 

4.1.5 – Controles 

 

 O grupo controle foi constituído por 50 mulheres saudáveis, pareadas por idade e IMC 

com o grupo SOP, que apresentavam ciclos menstruais regulares. Esse grupo controle foi 

recrutado em unidade básica de saúde, também de modo consecutivo antes da prescrição de 

contracepção hormonal. O bom estado de saúde destas mulheres foi determinado pela história 

clínica e exame físico. A ultra-sonografia, realizada na fase folicular inicial, confirmou 

morfologia ovariana normal.  

 Todas as participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido e o estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética do HC-FMRP-USP.  
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4.2 – Métodos 

 

4.2.1 – Desenho do estudo 

 

 Foi conduzido um estudo transversal, comparando pacientes jovens portadoras de SOP 

com mulheres hígidas ovulatórias, no qual foram avaliadas variáveis séricas e ecográficas 

associadas ao risco de doença cardiovascular, além de marcadores clínicos. 

 

4.2.2 Variáveis analisadas 

 

4.2.2.1 - Variáveis antropométricas e clínicas 

 

 Foram avaliadas variáveis antropométricas como: peso, altura, IMC e circunferência 

da cintura (menor medida entre a crista ilíaca lateral e a margem inferior da última costela). 

Avaliação clínica também foi realizada, sendo mensuradas: freqüência cardíaca, além da 

pressão arterial sistólica e diastólica medidas em repouso, com esfigmomanômetro de 

mercúrio.  

 

4.2.2.2 - Protocolo de coleta e ensaios laboratoriais 

 

As amostras sangüíneas foram coletadas no Laboratório de Ginecologia do HC-

FMRP-USP, entre oito e nove horas da manhã, após jejum mínimo de oito horas. A coleta de 

sangue foi realizada na fase folicular (3o ao 7o dia do ciclo) nas mulheres eumenorréicas e a 

qualquer época naquelas com ciclos irregulares. 
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 Em cada avaliação, foram colhidos 20 ml de sangue total, armazenados em tubos 

cônicos de material plástico (BD-Becton Dickinson, Plymouth, United Kingdom) com vácuo 

e barreira de gel separador. As mulheres não fizeram uso de qualquer medicação que pudesse 

alterar os resultados dos ensaios laboratoriais. 

 O processamento das amostras sangüíneas foi iniciado dentro de no máximo duas 

horas após a coleta. Para separação do soro, o material foi centrifugado a 2500 rpm em 

centrífuga Cientec CT 5000 (Cientec Equipamentos para Laboratório, São Paulo, Brasil), em 

temperatura ambiente (média de 22 oC, com variação entre 18 e 24 oC) por 10 minutos e 

transferido para tubo plástico fechado, para manter o pH. O soro foi armazenado a -80 oC para 

dosagem em um mesmo momento de todas variáveis séricas.  

Foram avaliadas as seguintes variáveis: 

• Glicemia de jejum: determinado pelo método de oxidase, utilizando-se o aparelho 

Konelab 60i (Wiener lab®, Rosario, Argentina), utilizando kit de Glicemia enzimática AA 

líquida Wiener® (Wiener lab®, Rosario, Argentina). 

 

• Lipidograma: foram dosados: colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e 

triglicerídeos. O aparelho utilizado foi o BT 3000 plus (Wiener lab®, Rosario, Argentina); 

para o colesterol total, para o HDL-colesterol e para os triglicerídeos, o método 

determinado foi o enzimático, utilizando o kit Colestat enzimático AA linha líquida 

Wiener® (Wiener lab®, Rosario, Argentina). O LDL-colesterol foi calculado a partir da 

fórmula de Friedewald: LDL-colesterol = colesterol total – (HDL-C + TG/5), uma vez que 

não havia, nas amostras, dosagem de triglicerídeos superior a 400mg/dL (FRIEDEWALD 

et al., 1972). 
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• Proteína C reativa (PCR) ultra-sensível, sex hormone binding globulin (SHBG) e Insulina: 

dosados pelo método de quimiluminescência, utilizando-se o aparelho DPC Immulite® 

2000 (Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, CA, USA®), através de seus 

respectivos kits para o Immulite® 2000 (Siemens®, California, USA). 

 

• Homocisteína, IL-6 e Fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa): dosados pelo método de 

quimiluminescência, utilizando-se o aparelho DPC Immulite® 1000 (Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA, USA®), através de seus respectivos kits para o Immulite® 

1000 (Siemens®, California, USA). 

 

• Testosterona total: dosada pelo método de radioimunoensaio, utilizando-se o cintilador Tri 

Carb 2100 TR - Packard®. 

 

• O índice de androgênio livre (free androgen index - FAI): foi calculado pela fórmula: 

Testosterona Total (nmol/L)/ SHBG (nmol/L) x 100 (CASCELLA et al., 2006). Para a 

obtenção da testosterona total em nmol/L multiplicamos o valor obtido em ng/dL pelo 

fator de conversão 0,0347.  

 

• Síndrome Metabólica (SM): diagnosticada pela presença de pelo menos três dos seguintes 

critérios: circunferência da cintura >88 cm, glicose em jejum >100 mg/dL, triglicerídeos 

>150 mg/dL, high-density lipoprotein colesterol (HDL) <50 mg/dL, e pressão arterial 

>130/85 mmHg (GRUNDY et al., 2005). 

 

• Para a detecção da resistência à insulina utilizou-se o índice de homeostasis model 

assessment – insulin resistance (HOMA-IR). O índice de HOMA-IR = [(glicemia de 
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jejum em mg/dL X 0,05551) X insulina de jejum em µU/mL]/22,5 (MATTHEWS et al., 

1985). Diagnosticou-se como portadora de resistência à insulina a paciente com HOMA-

IR > 2,71 nmol x µU/L (GELONEZE et al., 2006). 

 

 

4.2.3 - Avaliação ecográfica 

 

A realização da ultra-sonografia ocorreu entre 7 e 9 horas da manhã, após jejum 

noturno de no mínimo 8 horas antes da avaliação, em sala controlada com temperatura entre 

20º e 23º Celsius, na qual as pacientes repousaram em posição supina por 15 minutos. Todos 

os exames foram realizados por um único observador, o qual utilizou uma sonda linear de 

5,0–12,0MHz do aparelho ATL HDI 3000 (ATL Ultrasound, Bothel, WA, USA), com 

eletrocardiograma acoplado, para todas as avaliações ecográficas. A avaliação ecográfica 

precedeu a coleta de sangue, uma vez que esta última poderia influenciar nos resultados da 

avaliação endotelial. 

 

 4.2.3.1 - Medidas da distensibilidade e do índice de rigidez da artéria carótida comum 

 

 Realizou-se a avaliação de ambas as artérias carótidas comuns das pacientes, a partir 

do plano longitudinal. Utilizou-se o modo M, com a linha posicionada a dois centímetros 

proximais ao bulbo carotídeo, para avaliação dos diâmetros máximos e mínimos das carótidas 

comuns em quatro ciclos consecutivos, com a paciente inclinando a cabeça 45º no sentido 

contrário ao da artéria que estava sendo avaliada. A média dos quatro diâmetros máximos foi 

considerada como diâmetro sistólico da carótida (DSC) e a média dos quatro diâmetros 

mínimos foi considerada como o diâmetro diastólico da carótida (DDC).  
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 A distensibilidade e o índice de rigidez das artérias carótidas comuns direita e 

esquerda foram calculados a partir das seguintes fórmulas:  

 Distensibilidade da artéria carótida = ((DSC-DDC) / DDC) / (PAS – PAD) (mmHg-1) 

(MACKENZIE et al., 2002). PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica. 

 Índice de Rigidez da artéria carótida (β) = ln(PAS/PAD) / ((DSC – DDC) / DDC); ln = 

logaritmo neperiano (KAWASAKI et al., 1987). PAS= pressão arterial sistólica; PAD= 

pressão arterial diastólica. 

 Foi considerada para avaliação a média dos valores obtidos entre as artérias carótidas 

comuns, esquerda e direita. 

 

4.2.3.2 - Medida da espessura íntima média da artéria carótida comum 

 

 Realizou-se a avaliação de ambas as artérias carótidas comuns das pacientes, a 

partir do plano longitudinal, para mensuração da espessura íntima-média. A medida foi 

realizada durante o período diastólico final (correspondente à onda R do eletrocardiograma), a 

dois centímetros proximais ao bulbo carotídeo, com a paciente inclinando a cabeça 45º no 

sentido contrário ao da artéria avaliada. Esta medida foi realizada em três ciclos cardíacos 

consecutivos em ambas as artérias carótidas sendo considerada para a avaliação final a média 

destas seis medidas. 

 

4.2.3.3 - Medida da dilatação mediada por fluxo da artéria braquial 

 

Foram obtidas imagens longitudinais da artéria braquial, entre 5 e 10 cm proximal à 

prega antecubital. O segmento da artéria braquial com a imagem mais clara entre a parede 

anterior e posterior do vaso foi identificado para a realização desta medida antes do teste da 
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função endotelial; sendo o modo B utilizado para medir o diâmetro do vaso (diâmetro basal da 

artéria braquial), sendo considerada a média das medidas obtidas em três ciclos cardíacos 

consecutivos. A isquemia do antebraço foi induzida pela insuflação de um manguito 

posicionado na porção mais proximal do antebraço, até atingir a pressão 200 mmHg, a qual 

foi mantida por 5 minutos, seguido de esvaziamento do manguito. Sessenta segundos após 

desinflar o manguito, o diâmetro da artéria braquial foi novamente medido (diâmetro da 

artéria braquial na hiperemia reativa). O diâmetro da artéria braquial foi medido, utilizando 

um eletrocardiograma, simultaneamente na onda R do ciclo cardíaco (fase diastólica final no 

vaso). A DMF foi expressa como porcentagem de mudança do diâmetro da artéria braquial 

após estímulo em relação ao diâmetro basal, conforme a fórmula a seguir (CELERMAJER et 

al., 1992):  

DMF=(diâmetro da art. braquial na hiperemia– diâmetro basal da art. braquial) 

                                       diâmetro basal da art. braquial   

A medida da DMF foi realizada na fase folicular nas pacientes eumenorréicas e a 

qualquer época naquelas anovulatórias. 

 

4.2.4 - Análise estatística 

 

Foram utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e D’Agostino & 

Pearson para verificação da normalidade das amostras. Para as variáveis quantitativas 

contínuas com distribuição normal foi usado o teste t não pareado, enquanto para as variáveis 

sem distribuição normal foi usado teste de Mann-Whitney. Foi feita correlação de Pearson 

para as variáveis com distribuição normal e correlação de Spearman para as variáveis com 

distribuição não-paramétrica. Foi realizada a regressão linear múltipla (stepwise). O nível de 

significância adotado foi de 5%. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos 
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softwares SPSS 16.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) e GraphPad 5.0 for 

Windows (GraphPad Software, San Diego, California, USA). 
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5– Resultados 

 

 A idade, peso, IMC, pressão arterial, freqüência cardíaca e volume uterino não foram 

estatisticamente diferentes entre os dois grupos. As pacientes portadoras da SOP apresentaram 

maior circunferência da cintura quando comparadas ao grupo controle (SOP = 78,1 + 10,0 cm 

vs controle= 71,5 + 7,2 cm; p = 0,001). Do mesmo modo o volume ovariano foi maior em 

mulheres com SOP, em relação ao grupo controle (SOP= 11,9 + 3,6 cm3 
vs controle= 8,0 + 

5,3 cm3; p <0,0001) (Tabela 1).  

 

Tabela – 1: Características clínicas das mulheres incluídas no estudo. 
 SOP Controle p 

Idade (anos) 24,5 ± 3,8 24,5 ± 5,1 0,6 

Peso (kg) 59,2 ± 9,5 58,2 ± 9,2 0,7 

IMC (Kg/m2) 22,7 ± 3,2 23,1 ± 3,1 0,6 

Cintura (cm) 78,1 ± 10,0 71,5 ± 7,2 0,001 

Pressão Sistólica (mmHg) 114,1 ± 8,9 111 ± 7,5 0,07 

Pressão Diastólica (mmHg) 76,5 ± 7,5 75,5 ± 6,6 0,5 

Freqüência Cardíaca (bpm) 67,6 ± 7,6 67,3 ± 8,9 0,75 

Volume uterino (cm3) 58,8 ± 20,6 65,8 ± 17,9 0,1 

Volume Ovariano Médio (cm3)  11,9 ± 3,6 8,0 ± 5,3 <0,0001 

IMC: índice de massa corporal. 

Nota: os resultados são expressos em média + desvio padrão. 

 

 O índice de rigidez da carótida comum foi mais elevado nas portadoras de SOP 

comparado ao grupo controle (SOP= 3,72 ± 0,96 vs controle= 3,36 ± 0,96; p=0,04). Além 

disso, a distensibilidade da artéria carótida comum foi menor nas pacientes com SOP em 
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comparação àquelas do grupo controle (SOP= 0,31 ± 0,08 mmHg-1 vs controle= 0,35 ± 0,09 

mmHg-1; p=0,02). Por sua vez, a IMT e a DMF foram similares em ambos os grupos (Tabela 

2). 

 

Tabela – 2: Comparação dos marcadores ecográficos de doença cardiovascular 

subclínica em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos e do grupo controle. 

 SOP Controle p 

Índice de Rigidez da artéria carótida 3,72 ± 0,96 3,36 ± 0,96 0,04 

Distensibilidade da artéria carótida (mmHg-1) 0,31 ± 0,08 0,35 ± 0,09 0,02 

IMT (mm) 0,43 ± 0,1 0,42 ± 0,09 0,4 

Diâmetro basal da artéria Braquial (mm) 3,0 ± 0,35 3,1 ± 0,33 0,1 

DMF (%) 8,0 ± 3,6 8,4 ± 3,5 0,8 

IMT: espessura íntima-média da artéria carótida comum; DMF: dilatação mediada pelo fluxo 

da artéria braquial 

Nota: os resultados são expressos em média + desvio padrão. 

 

 Os níveis de testosterona total e o FAI apresentaram-se elevados no grupo (SOP= 88,1 

± 32,4 vs controle 57,1 ± 21,2 mg/dL; p<0,0001 e SOP= 12,7 ± 15,7 % vs controle= 4,7 ± 2,3 

%; p<0,0001, respectivamente), enquanto os valores de SHBG foram mais reduzidos (SOP= 

37,9 ± 19,1 nmol/L vs controle= 47,8 ± 18,3 nmol/L; p=0,01), enquanto. Por sua vez, a 

glicemia, o lipidograma, a insulina, o HOMA-IR, os marcadores séricos de inflamação e DCV 

subclínica não apresentaram diferença estatística entre os dois grupos (Tabela – 3). 
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Tabela -3: Avaliação metabólica, hormonal e de marcadores séricos de doença 

cardiovascular subclínica em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos e do 

grupo controle. 

 SOP Controle P 

Testosterona (ng/dL) 88,1 ± 32,4 57,1 ± 21,2 <0,0001 

SHBG (nmol/L) 37,9 ± 19,1 47,8 ± 18,3 0,01 

FAI (%) 12,7 ± 15,7 4,7 ± 2,3 0,003 

Homocisteína (umol/L) 6,7 ± 1,8 6,5 ± 1,4 0,7 

IL-6 (pg/ml) 2,5 ± 1,1 3,1 ± 6,6 0,2 

TNF-alfa (pg/ml) 10,5 ± 6,9 12,2 ± 6,5 0,09 

PCR (mg/L) 2,0 ± 2,7 2,3 ± 3,7 1,0 

Colesterol total (mg/dL) 164,4 ± 26,7 167,1 ± 29,2 0,8 

Triglicerídeos (mg/dL) 76,7 ± 53,6 78,4 ± 54,4 0,5 

HDL-colesterol (mg/dL) 50,2 ± 10,9 50,9 ± 10,2 0,6 

LDL-colesterol (mg/dL) 98,9 ± 25,0 100,7 ± 25,0 0,7 

Insulina (µU/ml) 5,5 ± 3,3 5,2 ± 3,3 0,4 

HOMA-IR 1,2 ± 0,8 1,1 ± 0,7 0,7 

Glicose (mg/dL) 87,9 ± 9,5 89,0 ± 7,3 0,4 

SHBG: proteína carreadora de esteróides sexuais; FAI: índice de androgênios livres; IL-6: 

interleucina 6; TNF-alfa: fator de necrose tumoral alfa; PCR: proteína C reativa; HOMA-IR: 

homeostasis model assessment – insulin resistance. 

Nota: os resultados são expressos em média + desvio padrão. 

 

 A freqüência de SM foi maior no grupo SOP do que nas controles, porém sem 

diferença estatística (SOP= 8,3% vs controle = 2,0%; p=0,31). 
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 Foi feita correlação bivariada da distensibilidade da artéria carótida, índice de rigidez 

da artéria carótida e circunferência da cintura com todas as variáveis analisadas e, 

posteriormente, regressão linear múltipla com aquelas que apresentam correlação com as 

variáveis citadas.  

A circunferência da cintura correlacionou-se com as seguintes variáveis: idade (r= 

0,41; p=0,009), peso (r= 0,91; p<0,0001), IMC (r= 0,82; p<0,0001), PAS (r= 0,39; p=0,014), 

SHBG (r= - 0,52; p=0,001), FAI (r= 0,34; p=0,032), insulina (r= 0,3; p=0,04), HOMA-IR (r= 

0,36; p=0,02), glicemia (r= 0,45; p=0,004), PCR (r= 0,5; p=0,001), colesterol total (r=0,45; 

p=0,004), triglicerídeos (r=0,6; p<0,0001), HDL-colesterol (r= -0,54; p<0,0001) e LDL-

colesterol (r= 0,5; p=0,003). Porém na regressão linear multivariada, apenas o peso 

(coeficiente padronizado β = 0,82; p<0,0001) e os níveis de triglicerídeos (coeficiente 

padronizado β = 0,21; p=0,006) foram preditores independentes da cintura.  

A distensibilidade da artéria carótida correlacionou-se com a PAS (r= -0,47; p=0,003), 

PAD (r= -0,4; p=0,01), índice de rigidez da artéria carótida (r= -0,94; p<0,0001), CT (r= -

0,35; p=0,03) e LDL-colesterol (r= -0,38; p=0,03). Na regressão linear multivariada, apenas a 

PAS (coeficiente padronizado β = -0,2; p=0,009) e o índice de rigidez da artéria carótida 

(coeficiente padronizado β = -0,88; p<0,0001) foram preditores independentes da 

distensibilidade da artéria carótida. Já o índice de rigidez da artéria carótida apenas se 

correlacionou com a distensibilidade da artéria carótida (r= -0,94; p<0,0001). 
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6 – Discussão 

 

 A SOP é associada com risco aumentado de DM2 (LEGRO et al., 1999; TEEDE et al., 

2006), hipertensão (HOLTE et al., 1996; ORIO et al., 2008) e dislipidemia (WILD et al., 

1985; TALBOTT et al., 1995; DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2007). Estudos prévios 

mostraram que aumento do colesterol total, do LDL, da resistência à insulina e da gordura 

visceral, além de HDL reduzido, são mais prevalentes em mulheres com SOP do que em 

mulheres ovulatórias (WILD et al., 1985; TALBOTT et al., 1995; LEGRO et al., 2001; 

VRYONIDOU et al., 2005). A SOP afeta mulheres jovens, muitas vezes ainda na 

adolescência e devido à associação com diversos fatores de risco para aterosclerose, pode 

colocar estas pacientes em um patamar mais elevado de risco para DCV (CONWAY et al., 

1992; TALBOTT et al., 1998; CUSSONS et al., 2006). Portanto, permanece a necessidade de 

investigação quanto à presença de marcadores precoces de DCV neste grupo de pacientes.  

 No presente estudo, após a avaliação ecográfica da elasticidade arterial, as mulheres 

com SOP apresentaram aumento do índice de rigidez da artéria carótida comum e 

conseqüente redução na distensibilidade da mesma em comparação ao grupo controle. Estas 

alterações estruturais (aumento do índice de rigidez e a redução da distensibilidade nas 

artérias carótidas) encontradas nas pacientes jovens com SOP avaliadas no presente estudo 

são achados relevantes, uma vez que estão associadas à elevação da morbidade e mortalidade 

cardiovasculares (DOLAN et al., 2006). Dados estes semelhantes aos de Lakhani et al. (2002) 

que utilizando a mesma técnica para avaliar a distensibilidade e o índice de rigidez arterial 

encontraram piora destes marcadores, não só nas 20 pacientes com SOP submetidas à 

avaliação, como também em outras 20 mulheres que apresentavam apenas policistose 

ovariana à ultra-sonografia, quando comparadas ao grupo controle. No entanto, as pacientes 

com SOP daquele estudo apresentavam maiores IMC, pressão arterial e insulinemia basal 
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quando comparadas com as demais participantes, assim permanecia a dúvida se a presença da 

SOP per si ou as morbidades associadas à síndrome teriam sido responsáveis por esta 

diferença. Assim, o presente estudo é o primeiro da literatura a avaliar este marcador em 

portadoras de SOP pareadas por idade e IMC com mulheres com ciclos ovulatórios. Além 

disso, todas as participantes eram mulheres jovens, normotensas, não-fumantes e sem sinais 

ou sintomas de doença arterial coronariana. Isto reduz a possibilidade de que fatores de 

confusão sejam os responsáveis pelas diferenças entre as populações avaliadas, uma vez que a 

estrutura da parede arterial sofre interferência com o aumento da idade, hipertensão, 

tabagismo e coronariopatia (MCVEIGH et al., 1991; NAYA et al., 2007). Através do 

emprego da velocidade da onda de pulso, outro método de avaliação da distensibilidade 

arterial, resultados negativos também foram registrados nas portadoras de SOP (KELLY et 

al., 2002; MEYER et al., 2005), apesar de, alguns possíveis fatores de confusão como: 

tabagismo, resistência à insulina e hipertrigliceridemia não terem sido excluídos. Estes dados 

sugerem que as pacientes com SOP podem apresentar aumento no risco para DCV, mesmo 

com IMC adequado, pois a distensibilidade arterial encontra-se diminuída já durante a 

formação do ateroma, estabelecendo-se também, como um sinal subclínico da aterosclerose 

(HIRONAKA et al., 1997; MATTSSON et al., 2008).  

 O mecanismo responsável pela diminuição da elasticidade arterial na SOP não está 

bem determinado. Esta redução na elasticidade arterial também foi encontrada em pacientes 

com DM2, provavelmente, em decorrência da deficiente glicação não-enzimática da elastina e 

do colágeno na túnica arterial (SCHRAM et al., 2004). Parecia, então, razoável sugerir que 

este mecanismo fosse pertinente na SOP, porém as pacientes com SOP do presente estudo se 

quer apresentavam hiperglicemia ou hiperinsulinemia. Assim, o aumento do índice de rigidez 

e a redução da distensibilidade nas artérias carótidas encontrados nas portadoras de SOP 
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podem ser atribuídos à própria síndrome e não a condições mórbidas associadas à SOP, como 

nos estudos anteriores. 

 No presente estudo, os achados sobre IMT da carótida estão consoantes com os dados 

de Talbott et al., (2000), que apesar de evidenciarem aumento da IMT na SOP em mulheres 

acima de 45 anos de idade, encontraram IMT similar ao controle no grupo de mulheres com 

SOP e idade entre 30 e 44 anos. Além destes, outros autores também não encontraram IMT 

aumentada em populações predominantemente jovens com SOP quando comparadas com 

controles (MEYER et al., 2005; ALEXANDRAKI et al., 2006; ARIKAN et al., 2008). A 

ausência de IMT da carótida aumentada nas mulheres com SOP por nós estudadas contradiz 

os dados previamente informados por Orio et al. (2004a) e reforçados por Vural et al. (2005), 

que evidenciaram aumento da IMT em mulheres jovens com SOP. Apesar da mensuração da 

IMT ser facilmente obtida, a resolução das imagens ultra-sonográficas pode ser uma limitação 

importante para a implementação do método, uma vez que a variação na IMT entre os 

diversos grupos estudados freqüentemente não ultrapassa 0,05mm (FERNHALL; 

AGIOVLASITIS, 2008).  

 Em nosso estudo não houve alteração da DMF nas mulheres com SOP comparadas às 

controles, apesar, da DMF ser um dos marcadores não-invasivos mais utilizados para aferição 

da função endotelial (CORRETTI et al., 2002). Nossos dados são corroborados por resultados 

similares apresentados em estudos anteriores que utilizaram a DMF para avaliar a função 

endotelial em mulheres com SOP (BRINKWORTH et al., 2006; ARIKAN et al., 2008), 

inclusive em pacientes obesas e com resistência à insulina (MATHER et al., 2000). Além 

disso, Bickerton et al. (2005) e Dokras et al. (2006), também não encontraram alteração na 

função endotelial na SOP, apesar de utilizarem a pletismografia venosa como técnica para 

mensuração da função endotelial e não a DMF. Entretanto, outros pesquisadores 

demonstraram redução da DMF em mulheres com SOP que apresentavam hiperinsulinemia 
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(ORIO et al., 2004a; TARKUN et al., 2004) e resistência à insulina (DIAMANTI-

KANDARAKIS et al., 2006).  

 Possíveis fatores que podem justificar o aumento da rigidez arterial com função 

endotelial íntegra nas pacientes com SOP do presente estudo são a baixa média de idade das 

mulheres e a ausência de distúrbios metabólicos impostos pela SOP, os quais poderiam 

desencadear a disfunção endotelial. Além disso, todas as pacientes com SOP apresentavam 

IMC < 30 kg/m2 e não houve diferença estatisticamente significante em termos de peso 

corporal e IMC entre o grupo SOP e controle. 

 A avaliação da função endotelial através da DMF e da estrutura arterial através da 

IMT e do índice de rigidez da artéria carótida, os quais representam métodos não-invasivos, 

pode permitir a identificação precoce de indivíduos com risco elevado para DCV antes do 

surgimento de sintomas clinicamente evidentes (CORRETTI et al., 2002). Até mesmo em 

indivíduos com suspeita clínica de doença arterial coronariana a DMF e a IMT 

correlacionaram-se com o índice de estenose coronariana, um excelente marcador da 

severidade da coronariopatia avaliado por angiografia (MATSUSHIMA et al., 2007). Por 

outro lado, o aumento na rigidez arterial pode prejudicar o perfeito funcionamento miocárdico 

através do aumento da pós-carga e possivelmente através da redução do fluxo sanguíneo 

coronariano. Além disso, a rigidez arterial pode causar lesões microvasculares e deste modo 

provocar danos em órgãos-alvo levando, por exemplo, a acidente vascular cerebral ou falência 

renal (WEBER et al., 2004). Desta maneira, estes marcadores da função e estrutura arterial 

estão associados a eventos cardiovasculares adversos.  

 Mesmo com o pareamento por IMC entre os grupos SOP e controle, as mulheres com 

SOP apresentaram maior circunferência da cintura, dado este concordante com a literatura 

(TOSCANI et al., 2007; CASCELLA et al., 2008). Reconhecidamente a circunferência da 

cintura consiste em um válido instrumento clínico para mensuração da gordura visceral 
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(CASCELLA et al., 2008), a qual está fortemente correlacionada à resistência à insulina 

(ROSS et al., 2002). No entanto, as pacientes incluídas neste estudo, não apresentaram 

resistência à insulina ou hiperinsulinemia quando comparadas ao grupo controle. Apesar da 

limitação do HOMA-IR, podemos afastar a existência de resistência à insulina, devido a sua 

habitual associação com aumento de ácidos graxos livres e citoquinas pro-inflamatórias como 

TNF-alfa (TARKUN et al., 2006) e IL-6 (ROTTER et al., 2003), além de níveis séricos 

elevados de PCR (LEE et al., 2004) e de homocisteína (SCHACHTER et al., 2003), 

alterações estas não encontradas no grupo SOP. Apesar da sensibilidade normal à insulina nas 

mulheres com SOP no presente estudo, o aumento de adiposidade central nestas mulheres 

pode ser um indicativo da existência de algum distúrbio na ação da insulina. Dokras et al. 

(2006) evidenciaram HOMA-IR normal em mulheres magras com SOP, no entanto 

encontraram resistência à insulina em mulheres obesas com a síndrome, quando comparadas a 

grupos controles pareados por idade e IMC (DOKRAS et al., 2006). 

 Em nosso estudo, os níveis de TNF-alfa não foram diferentes entre o grupo SOP e 

controle. Este achado também pode ser atribuído à semelhança de parâmetros de 

antropométricos como peso corporal e IMC entre os dois grupos. A associação entre SOP e 

elevada adiposidade desempenha papel determinante na liberação de TNF-alfa derivado de 

células mononucleares observada em mulheres obesas com SOP (DIAMANTI-

KANDARAKIS et al., 2006). González et al. (2006) mostraram também que havia uma 

associação entre TNF-alfa e elevado IMC, uma vez que os adipócitos também são produtores 

de TNF. Além disso, a homocisteína sérica e a PCR ultra-sensível não diferiram entre as 

pacientes com SOP e controles. Vale lembrar que nossa população de estudo constituiu-se de 

mulheres normotensas e sem dislipidemias. Com isto, nós podemos supor que a duração da 

resistência à insulina, idade mais avançada, presença de obesidade e marcadores inflamatórios 
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têm um papel fundamental para o desenvolvimento da disfunção endotelial e para o aumento 

da IMT na SOP. 

 A freqüência da SM não foi significante entre os dois grupos estudados, porém a 

diferença clínica é relevante (quatro vezes maior no grupo de SOP, SOP: 8,3% versus 

Controles: 2,0%). A ausência de diferença estatística em um dado que apresenta diferença 

clínica está no fato de o estudo não ter sido desenhado para detectar diferença de prevalência 

de SM, pois seriam necessárias 206 pacientes por grupo para evidenciar tal variação. A 

prevalência da SM em mulheres com SOP varia de acordo com a região estudada. Nos 

Estados Unidos, essa associação foi observada por Apridonidze et al. (2005) em 43% das 

mulheres, enquanto Carmina et al. (2005), em estudo envolvendo mulheres italianas com SOP 

detectaram uma prevalência de 8,2% de SM. No Brasil, estudo recente envolvendo 102 

mulheres com SOP demonstrou associação com SM em 28,4% destas pacientes (SOARES et 

al., 2008). As diferenças entre os números encontrados se devem, provavelmente, aos fatores 

inerentes a cada população estudada, especialmente no que diz respeito a hábitos dietéticos e 

comportamentais que possam interferir na prevalência da SM (ALEXANDRAKI et al., 2006). 

Com o objetivo de depurar as comorbidades existentes e com isto avaliar quais alterações 

subclínicas de aterosclerose poderiam estar associadas exclusivamente à presença da SOP, 

adotamos como critérios de exclusão a obesidade, o que certamente subestima a real 

prevalência de SM nas portadoras de SOP neste estudo. 

 Ainda no presente estudo, a circunferência da cintura apresentou como seus preditores 

o peso corporal e os níveis de triglicerídeos. Dados estes amplamente corroborados pela 

literatura (SHEN et al., 2006; TSILCHOROZIDOU et al., 2008). Por sua vez, a 

distensibilidade arterial mostrou como preditores a pressão sistólica e o índice de rigidez 

arterial. Esta relação é facilmente explicada uma vez que a pressão sistólica é integrante da 

fórmula para o cálculo da distensibilidade e o índice de rigidez arterial utiliza os mesmos 
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parâmetros (pressão arterial e diâmetro arterial) para o cálculo da distensibilidade, porém os 

utiliza de forma invertida. Ou seja, o que é numerador para um passa a ser denominador para 

o outro e vice-versa. 

 As variáveis por nós estudadas são marcadores precoces de DCV utilizados em outras 

populações para predizer eventos cardiovasculares futuros, no entanto, a utilização dos 

mesmos na prática clínica precisa de mais estudos a fim estabelecer se indivíduos com 

alterações nestes marcadores poderão beneficiar-se de abordagem diferenciada no intuito de 

prevenir a DCV. Além disso, como já relatado, uma limitação de nosso estudo é a utilização 

de índices basais para a avaliação de resistência à insulina. Sabe-se que o HOMA-IR não é o 

método padrão-ouro para a avaliação da resistência à insulina, mas certamente apresenta uma 

moderada correlação com o padrão-ouro (clamp euglicêmico), além de facilidade de execução 

para o clínico (VASQUES et al., 2008). 

 Conforme exposto, existem diversas hipóteses que poderiam explicar os resultados 

encontrados neste estudo, porém, o desenho desta pesquisa não possibilita estabelecer relação 

causal com os dados obtidos. Todavia, corrobora para reforçar as evidências que as pacientes 

com SOP apresentam maior freqüência de marcadores de doença aterosclerótica subclínica, 

mesmo sem os clássicos fatores de risco para DCV (ESHRE-CAPRI-WORKSHOP-GROUP, 

2006), pois o presente estudo é pioneiro ao integrar múltiplos marcadores precoces de DCV, 

além de excluir comorbidades que poderiam interferir na interpretação dos achados. 
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7 – Conclusão 

 

 Nosso estudo demonstra que mulheres jovens com SOP apresentam alterações na 

elasticidade vascular mesmo na ausência de clássicos fatores de risco para DCV, como: 

resistência à insulina, obesidade, hipertensão ou SM. 
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Formulário de Avaliação Clínico – Laboratorial de pacientes com SOP 
 
Data do recrutamento:                   Caso n:  
 
 
Iniciais: 
 
Idade: _____anos                                                   Data de nascimento: 
 
Registro no HC: 
 
 
HÁBITOS E ANTECEDENTES PESSOAIS 
 
Tabagista �  Etilista �   
Atividade física regular �  sim       �  não 
 Especifique:________________ 
 
Antecedente familiar 

€ SOP     € Trombose     € DCV     € Diabetes     �  HAS 
€ Outra doença     qual:                parente:               

 
Antecedentes pessoais 

€ Trombose     € Hipertensão      
�  Outra doença  �  sim     �  não     Descrição:______________________ 

 
Medicação? �  sim       �  não 
 Qual (is) ____________________________________________________ 
 
 
HISTÓRIA GINECOLÓGICA 
 
Menarca:_____ anos 
Ciclos regulares: �   amenorréia  �  oligomenorréia �  HUD �  
Tempo de irregularidade:      anos 
Hiperandrogenismo clínico: �   laboratorial �  Acantosis nigricans: �  Infertilidade: �   não 
Ultrassonografia com padrão de ovário policístico �  
G___P___A 
Último método anticoncepcional hormonal usado:  
 �  oral    �  injetável mensal    �  injetável trimestral    �  implante  
 Há quanto tempo ____meses                   Por quanto tempo:_____anos 
 
ANAMNESE DAS VISITAS 
 
Coleta Basal 

• Data: 
• DUM: 
• Queixas: 
• Em uso de alguma medicação: �  sim       �  não  



___________________________________________________________________ 
 

86

o Qual(is): 
o Duração: 

 

EXAME FÍSICO  
 
Altura:      m 
Exame Basal 

Data:  
 

PA (mmHg)  
Peso (m)  
IMC (kg/m2)  
CA (cm)  
Quadril (cm)  
Cintura (cm)  
Ferriman  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campos Universitário Monte Alegre - Fone: 3602-1000 - Fax: 3633-1144 
CEP: 14048-900   Ribeirão Preto - São Paulo. 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Nome da pesquisa: 

Prevenção de doença cardiovascular em mulheres jovens com Síndrome dos Ovários 
Micropolicísticos 

Pesquisador responsável: 

 Dr. Rui Alberto Ferriani  

 
1. Informações sobre o estudo 
 
 Você tem uma doença que se chama Síndrome dos Ovários Micropolicísticos que 
consiste em irregularidade da menstruação, sinais de atividade de hormônios masculinos 
(espinha, queda de cabelo ou pêlos grossos em locais não femininos como queixo e buço, por 
exemplo). Não se sabe ainda o que causa essa doença, por isso não existe uma medicação que 
cure definitivamente seu problema, mas existem medicações que servem para melhorar os 
sintomas que lhe incomodam como a irregularidade menstrual. 
 Quem possui essa doença tem mais chance de ter diabetes e problemas do coração no 
futuro, assim é importante prevenir essas complicações o mais cedo possível. 
 Nesse estudo estamos utilizando medicações já tradicionais para sua doença, mas 
buscando ver qual lhe trará melhor benefício em termos de efeitos no coração, vasos 
sangüíneos, coagulação do sangue, níveis de glicemia (açúcar no sangue) e insulina 
(hormônio responsável por manter o nível normal de açúcar no sangue) e hormônios 
femininos e masculinos, além de menores efeitos colaterais. 
 Ao decidir participar do estudo como voluntária, você terá possibilidade de receber 
uma das quatro opções de tratamento: metformina, metformina + espironolactona, 
espironolactona e pílula anticoncepcional. Se você cair com uma medicação que não deseje, 
tem a livre liberdade de não querer participar do estudo.  
  
 
2. Informações sobre as medicações 
 

• Espironolactona: esse é um diurético (que aumenta o volume de urina) que 
tem a propriedade de diminuir os hormônios masculinos, com isso reduzindo 
espinhas, oleosidade na pele e cabelos, pêlos masculinizados e queda de 
cabelo. 

• Metformina: é uma medicação que faz a insulina (hormônio responsável por 
manter o nível normal de açúcar no sangue) funcionar melhor, ou seja, impede 
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que você desenvolva a diabetes, uma vez que a insulina funciona “mal” em 
quem tem síndrome dos ovários micropolicísticos, facilitando a ocorrência de 
diabetes no futuro. Também regulariza o ciclo menstrual e pode melhorar os 
sintomas de aumento de hormônio masculinos como espinhas e pêlos 
masculinizados. 

• Anticoncepcional: Além de regularizar o ciclo, pode melhorar os sintomas de 
aumento de hormônio masculinos como espinhas e pêlos masculinizados. 

 
3. Justificativa e objetivos da pesquisa  
 
Por ser a doença muito comum entre as mulheres (10% de todas as mulheres têm), é 
importante investir em pesquisas que descubram qual melhor opção de medicação para 
mulheres com Síndrome dos Ovários Micropolicísticos, não só em termos de controle ou 
melhora de suas queixas, mas também no sentido de qual medicação lhe trará mais benefícios 
em termos de prevenção de doenças futuras como diabetes e do coração. Além disso, já são 
medicamentos já aprovados para a Síndrome dos Ovários Micropolicísticos, não sendo 
nenhuma pesquisa de medicação nova. 
Assim o objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos das medicações mencionadas sobre a 
coagulação sangüínea, além de substâncias encontradas no sangue associadas com doença do 
coração e de exames como ultra-sonografia do coração e dos vasos sangüíneos. Juntos esses 
exames nos ajudam a saber qual medicação traz melhores benefícios para o coração. 
 
4. Qual seria sua participação? 
 
 Sua participação no projeto implica no uso de uma das medicações mencionadas (será 
decidida por sorteio no momento da consulta) por 12 meses e na permissão para retirada de 30 
ml de sangue antes do início da medicação, 1, 3, 6, 9 e 12 meses após o início da medicação. 
Será feito também ecocardiograma (ultra-sonografia do coração) antes do início da medicação 
6 e 12 meses após o início da medicação. Além disso, você fará ultra-sonografia do vasos 
sangüíneos do braço e pescoço antes da medicação, 3, 6, 9 e 12 meses após o início do uso do 
remédio.  
 Ao final do estudo, você receberá por escrito como foram seus exames antes e durante 
o uso da medicação. 
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5. Reações adversas descritas pelo fabricante 
 

 Serão explicados todos os efeitos adversos das medicações e se, em algum momento 
da pesquisa, você desejar parar com a medicação, você tem todo direito de fazê-lo. 

 
6. Benefícios do estudo: 

 
• Você fará estará usando medicações próprias para seu problema, sem custo algum para 

você; 
• Haverá avaliação médica com a freqüência de 1, 3, 6, 9 e 12 meses após o início do 

uso das medicações; 
• Será feita uma avaliação completa do seu coração e da chance de você desenvolver 

problemas futuros como diabetes e doença do coração, possibilitando a prevenção 
antes do aparecimento da doença. 

 

7. Formas de ressarcimento e indenização: 

Não haverá recompensa financeira para os pacientes que participarem do estudo. Na 
eventualidade de que qualquer paciente venha a necessitar de qualquer tratamento e ou 
medicação relacionados à pesquisa, estes serão fornecidos gratuitamente, sob nossa 
responsabilidade.  

Quanto à indenização, não há uma previsão de seguro para cobertura de indenização. 
Entretanto, em nenhum momento desconsidera-se o direito da paciente obter indenização por 
eventuais danos que julgar pertinente. 

8. Custos da medicação 

Você não terá custos com essas medicações, pois estas serão fornecidas pelo pesquisador. 
 
9. Garantias ao voluntário que participará da pesquisa 
 
Você terá asseguradas as seguintes garantias: 
 
1. Receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a respeito 

dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa e 
o tratamento a que serei submetido; 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer 
momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento; 

3. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o caráter confidencial da 
informação relacionada à minha privacidade; 

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda 
que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando; 
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5. O compromisso de que serei devidamente acompanhada e assistida durante todo o período 
de minha participação no projeto, bem como de que será garantida a continuidade do meu 
tratamento, após a conclusão dos trabalhos da pesquisa. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu, _____________________________________________________________, 
RG Nº ____________________, abaixo assinada, tendo sido devidamente esclarecida 
sobre todas as condições que constam no documento “ESCLARECIMENTOS AO 
SUJEITO DA PESQUISA”, de que trata o Projeto de Pesquisa intitulado “Prevenção de 
doença cardiovascular em mulheres jovens com Síndrome dos Ovários 
Micropolicísticos” que tem como pesquisador responsável o Sr. Rui Alberto Ferriani, 
especialmente no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos que serei 
submetida, aos riscos e aos benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais 
despesas, bem como a forma de indenização por danos decorrentes da pesquisa, declaro 
que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados. 

Declaro ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas 
e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 

Ribeirão Preto, ____ de __________________ de _______. 

 
_________________________________________ 
Assinatura da paciente  
  
 
___________________________________________ 
Prof. Rui Alberto Ferriani – pesquisador responsável 
Tel de contato: 3602-2815 ou 3602-2816 
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Termo de consentimento livre e esclarecido – pacientes sem Síndrome dos Ovários 

Micropolicísticos 

 

 Estamos fazendo um estudo em mulheres com Síndrome dos Ovários 

Micropolicísticos que se chama “Prevenção de doença cardiovascular em mulheres jovens 

com Síndrome dos Ovários Micropolicísticos”. Essa doença consiste em irregularidade da 

menstruação, sinais de atividade de hormônios masculinos (espinha, queda de cabelo ou pêlos 

grossos em locais não femininos como queixo e buço, por exemplo). Não se sabe ainda o que 

causa essa doença, por isso não existe uma medicação que cure definitivamente seu problema, 

mas existem medicações que servem para melhorar os sintomas que incomodam como a 

irregularidade menstrual. Quem possui essa doença tem mais chance de ter diabetes e 

problemas do coração no futuro, assim é importante prevenir essas complicações o mais cedo 

possível. 

 Essas pacientes irão fazer os mesmos exames que você que aceitou participar 

voluntariamente da pesquisa “Pode o uso de contraceptivo oral combinado alterar a 

função endotelial de mulheres hígidas?”, além da avaliação de alguns exames de sangue 

para avaliar a chance de trombose (rolha de sangue que entope as veias). Assim estamos 

pedindo a sua autorização para colher um pouco mais de sangue que a senhora colheria nos 

exames de sangue normais da pesquisa em que você é voluntária para fazermos a avaliação de 

sua chance de trombose (que deve ser muito baixa, já que você é saudável) e comparar seus 

exames com as mulheres com ovários policísticos. Caso a senhora não aceite, não haverá 

nenhum prejuízo no estudo em que você está participando. 

 

Eu ___________________________________________, RG _________________, 

Estado civil ________, idade _____ anos,  residente na ______________________, 

 nº ______, bairro __________, cidade _______________, telefone _____________ 

 

 

 

 

Declaro ter sido esclarecida sobre os seguintes pontos: 
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1. O trabalho tem por finalidade avaliar os efeitos de várias medicações em pacientes com 

síndrome dos ovários micropolicísticos sobre a coagulação sangüínea, além de substâncias 

encontradas no sangue associadas com doença do coração e de exames como ultra-sonografia 

dos vasos sangüíneos. Além disso irá comparar esses exames com pacientes normais. Mas o 

principal do estudo é estabelecer a melhor medicação em termos de benefícios ao coração das 

pacientes com síndrome dos ovários micropolicísticos. 

2. Ao participar deste estudo estarei contribuindo para esclarecer melhor as alterações da 
síndrome dos ovários micropolicísticos e ajudando a prevenir as complicações do coração que 
ocorrem precocemente nessas mulheres que possuem essa doença. 

3. Que não corro nenhum risco ao participar desta pesquisa, tanto na coleta de sangue como 
na realização do ultra-som da artéria braquial; 

4. Não terei nenhuma despesa ao participar desse estudo; 

5. Os procedimentos aos quais serei submetida não provocarão danos físicos ou financeiros; 

6. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade e se desejar, 
deverei ser informada dos resultados dessa pesquisa; 

7. Poderei me recusar a participar ou mesmo retirar meu consentimento a qualquer momento 
da realização deste trabalho, isto é, sem interrupção do meu acompanhamento na unidade de 
saúde ou no Hospital das Clínicas. 

8. Para esclarecer qualquer dúvida, poderei entrar em contato com a equipe científica pelos 
telefones (16) 3602-2815 e 3602-2816. 

Diante dos esclarecimentos prestados, concordo em participar do estudo “Prevenção de 
doença cardiovascular em mulheres jovens com Síndrome dos Ovários 
Micropolicísticos”, na qualidade de voluntária. 

Ribeirão Preto, _____________ de ______________________ de __             ____ 

Assinatura da paciente: _______________________________________________  

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 
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