
Marina Pereira Ybarra Martins de Oliveira 

 

 

 

 

Avaliação da prevalência e das características da síndrome dos 

ovários policísticos em adolescentes obesas 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em Ciências 

Programa de Pediatria 

Orientador: Prof. Dr. Durval Damiani 
 

 

 

(Versão corrigida. Resolução CoPGr 5890, de 20 de dezembro de 2010.  

A versão original está disponível na Biblioteca FMUSP) 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

   

                     Oliveira, Marina Pereira Ybarra Martins de 

     Avaliação da prevalência e das características da síndrome dos ovários policísticos 

em adolescentes obesas  /  Marina Pereira Ybarra Martins de Oliveira.  --  São Paulo, 

2016. 

 

 Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Pediatria. 

 

 Orientador: Durval Damiani.  

      

   

 Descritores:  1.Adolescente  2.Obesidade  3.Prevalência  4.Ovário  

5.Hiperandrogenismo  6.Ciclo menstrual  7.Síndrome do ovário policístico  8.Estudos 

transversais 

 

 

 

 USP/FM/DBD-141/16  

   
 

 



DEDICATÓRIA 

 

Gostaria de dedicar esta dissertação ao meu melhor amigo, meu 

parceiro, meu marido. Aquele que sempre me apoia, me incentiva, me põe no 

eixo. Aquele que está sempre ao meu lado, me dando suporte para todos os 

desafios nos quais me proponho a enfrentar. Aquele que meu coração 

escolheu para amar a vida inteira. 



AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer ao Professor Doutor Durval Damiani, meu 

orientador, por quem eu tenho uma admiração inenarrável e que manteve as 

portas abertas para eu pudesse “maternar” tranquilamente e me recebeu de 

volta, disponibilizando meu livre acesso como pesquisadora ao Serviço de 

Endocrinologia e, principalmente, ao setor de obesidade, pelo qual eu tenho 

grande afinidade, e foi base desta dissertação e do meu trabalho. 

 

A todas as pacientes que concordaram em participar deste estudo. Sem 

elas nada disso seria possível. 

 

A todos os assistentes da Endocrinologia Pediátrica do Instituto da 

Criança: Dra. Louise Cominato, Dra. Thais Della Manna, Dra. Leandra 

Steinmetz, Dr. Vaê Dichtcekennian, Dr. Hamilton Cabral Menezes-Filho, Dr. 

Hilton Kuperman e Dra. Nuvarte Setian, por terem me guiado durante a 

formação, me mostrando, com muito amor à profissão, diferentes caminhos a 

tomar. 

 

À minha amiga e colega Dra. Ruth Rocha Franco, pela parceria diária, 

me ensinando, me apoiando e me ajudando nas pequenas e nas grandes 

decisões. E a todos os meus colegas, em especial a Dra. Caroline Passone, 

desse grupo em que a troca é mútua. 

 

A Dra. Silvia Sucena, pela disponibilidade em realizar as 

ultrassonografias pélvicas e pela ajuda na redação dos termos técnicos, a 

Mariza Kazue, pelo apoio com a pesquisa bibliográfica, a Luis Stuginski, pelo 

banco de dados e pela disponibilidade e ao estatístico Lucas Damiani, pela 

paciência. 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

pelo auxílio financeiro deste trabalho (bolsa regular, número do processo 

2104/11200-3). 



Aos meus pais, Justo e Cecília, pela base que me deram, por me 

apoiarem sempre e, em especial, a minha mãe pelo seu exemplo. 

 

Aos meus filhos, Luke e Pi, por fazerem brotar em mim um amor que eu 

desconhecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida é um recomeço contínuo numa eterna linha de mudança.”  

(Eurípedes Constatino Miguel – psiquiatra e meu avô) 



Normalização adotada 

 

Padrão Vancouver  

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no 

momento desta publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 

 



SUMÁRIO 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

LISTA DE TABELA 

LISTA DE FIGURAS 

RESUMO 

SUMMARY 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 1 

2 OBJETIVOS .............................................................................................. 12 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS ...................................................................... 14 

3.1 Hiperandrogenismo ................................................................................ 17 

3.2 Anovulação crônica ................................................................................ 18 

3.3 Ultrassonografia Ovariana ...................................................................... 19 

3.4 Avaliação Metabólica ............................................................................. 20 

3.5 Análise Estatística .................................................................................. 21 

4 RESULTADOS .......................................................................................... 22 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................. 35 

6 CONCLUSÕES ......................................................................................... 42 

7 CONSIDERACÕES FINAIS ...................................................................... 42 

8 ANEXOS ................................................................................................... 46 

9 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 52 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACO - Anticoncepcionais Orais 

AOcomSOP - 
Grupo de Adolescentes Obesas com Síndrome dos 

Ovários Policísticos 

AOsemSOP - 
Grupo de Adolescentes Obesas sem Síndrome dos 

Ovários Policísticos 

AOcomSM - 
Grupo de Adolescentes Obesas com Síndrome 

Metabólica 

AOsemSM - 
Grupo de Adolescentes Obesas sem Síndrome 

Metabólica 

CA - Circunferência Abdominal 

CA/A - Relação Circunferência Abdominal sobre a Altura 

CAPPesq - Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Performance 

DM-2 - Diabete Melito Tipo 2 

IGF-I - Fator de Crescimento Insulínico Tipo I 

F-G - Índice de Ferriman- Gallwey 

GJ - Glicemia de Jejum 

HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica 

TSH - Hormônio Estimulador da Tireoide 

FSH - Hormônio Folículo Estimulante 

LH - Hormônio Luteinizante 

IAL - Índice de Andrógenos Livres (IAL) 

IMC - Índice de Massa Corpórea 

HOMA-IR - Índice Modelo de Avaliação Homeostático da Insulina 

ICr - HC -

FMUSP 
- 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

NIH - Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da 



América 

IOG - Intolerância Oral à Glicose 

HDL - Lipoproteína de Alta Densidade 

NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program 

n - Número de pacientes com a alteração 

N - Número total de pacientes 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PIG - Pequeno para Idade Gestacional 

PA - Pressão Arterial 

SHBG - Proteína ligadora de hormônios sexuais 

G/I - Relação Glicemia/Insulinemia de Jejum 

RI - Resistência Insulínica 

SI - Sensibilidade Insulínica 

SOP - Síndrome dos Ovários Policísticos 

SM - Síndrome Metabólica 

SEP - Sociedade de Endocrinologia Pediátrica 

AES - 
Sociedade de Excesso Androgênico e Síndrome dos 

Ovários Policísticos 

S&P - Sultan & Paris 

T - Tempo 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TOTG - Teste Oral de Tolerância à Glicose 

USG - Ultrassonografia 

 

 

 

 



LISTA DE TABELA 

 

Tabela  1 - Estatísticas descritivas das variáveis contínuas ............................ 23 

Tabela 2 - Prevalências das variáveis utilizadas para diagnosticar síndrome 

dos ovários policísticos. ................................................................................... 25 

Tabela 3 -  Análise da relação do hiperandrogenismo clínico aferido por meio 

do hirsutismo pelo índice de Ferriman e Gallwey > ou = 8, com o 

hiperandrogenismo laboratorial.. ...................................................................... 26 

Tabela 4 - Prevalências de Síndrome dos Ovários Policísticos ....................... 27 

Tabela 5 - Comparação das variáveis contínuas segundo a Síndrome dos 

Ovários Policísticos (SOP) pelo critério da Diretriz de SOP na adolescência 

segundo a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica americana.. ..................... 27 

Tabela 6 - Proporção de uso de anticoncepcional e metformina segundo a 

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), estabelecida pelo critério da Diretriz 

de SOP na adolescência segundo a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica 

americana......................................................................................................... 31 

Tabela 7 - Distribuição dos critérios de diagnóstico de Síndrome dos Ovários 

Policísticos segundo a presença de Síndrome Metabólica .............................. 31 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Resumo dos critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários 

Policísticos para mulheres adultas. .................................................................... 7 

Figura 2. Resumo dos critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários 

Policísticos para adolescentes. ........................................................................ 10 

Figura 3. Fluxograma da amostra selecionada, com os motivos pelos quais 36 

pacientes foram excluídas do estudo. .............................................................. 16 

Figura 4. Índice semiquantitativo de Ferriman e Gallwey modificado para 

avaliação de hirsutismo(8)................................................................................ 18 



RESUMO 

Oliveira MPYM. Avaliação da prevalência e das características da síndrome 

dos ovários policísticos em adolescentes obesas [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Introdução: o diagnóstico da Síndrome do Ovário Policístico (SOP) na 

adolescência é desafiador e vem sendo alvo de intensas discussões. Sua 

prevalência em mulheres adultas em idade fértil varia de 5-10%. Entretanto, a 

prevalência em adolescentes obesas ainda não foi descrita na literatura. 

Somado a isso, ainda não é bem estabelecida a relação da SOP com 

alterações metabólicas e cardiovasculares nesta população. Dessa maneira, 

objetivamos avaliar a prevalência e as características da SOP na população de 

adolescentes obesas acompanhadas em um centro hospitalar quaternário. 

Métodos: realizamos um estudo transversal com 49 adolescentes obesas pós-

menarca, com idade média de 15,6 anos. Foi realizada avaliação 

antropométrica e revisão de prontuários médicos. O hiperandrogenismo clínico 

e laboratorial foram quantificados utilizando o índice de Ferriman-Gallwey e as 

dosagens androgênicas, respectivamente. A morfologia ovariana foi avaliada 

por ultrassonografia suprapúbica. Todas as pacientes tiveram seus perfis 

metabólicos analisados. Resultados: ao adotarmos a nova Diretriz para SOP 

na adolescência da Sociedade de Endocrinologia Pediátrica Americana, 

encontramos uma prevalência de 18,4% de SOP em nossa população de 

adolescentes obesas. Quando utilizamos os critérios de Rotterdam, da 

Sociedade de Excesso Androgênico e SOP e do Instituto Nacional de Saúde 

Americano, as prevalências foram de 26,4%, 22,4% e 20,4%, respectivamente. 

A irregularidade menstrual foi constatada em 65,3% das pacientes. O 

hiperandrogenismo clínico foi observado em 16,3% das meninas, e 18,4% 

tinham concentrações de testosterona total acima do valor de normalidade. A 

ultrassonografia revelou que 18,4% das meninas tinham ovários policísticos. 

Adolescentes obesas com SOP apresentaram maior prevalência de síndrome 

metabólica. Conclusão: a prevalência de SOP em adolescentes obesas é alta 

quando comparada àquela observada na literatura. 



Descritores: Adolescente; Obesidade; Prevalência; Ovário; 

Hiperandrogenismo; Ciclo Menstrual; Síndrome do Ovário Policístico; Estudos 

Transversais.



SUMMARY 

Oliveira MPYM. Prevalence and characteristics of polycystic ovary syndrome in 

obese adolescents [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Background: polycystic ovary syndrome (PCOS) in adolescence is a 

challenging diagnosis and therefore has raised intense discussions. Its 

prevalence in childbearing age women ranges from 5 to 10%. However, the 

prevalence in obese adolescents has not yet been reported. Besides, the 

relationship of PCOS with metabolic and cardiovascular disorders in this 

specific population has not been established. Thus, we aimed to assess the 

prevalence and characteristics of PCOS in a population of obese adolescents 

followed at a quarternary hospital. Methods: we performed a cross-sectional 

study with 49 postmenarcheal obese adolescents with a mean age of 15.6 

years. Anthropometric assessment and review of medical records were 

performed. Clinical and laboratory hyperandrogenism were evaluated using 

Ferriman-Gallwey index and serum androgens, respectively. The ovarian 

morphology was evaluated by supra-pubic ultrasound. All patients had their 

metabolic profile evaluated. Results: the prevalence of PCOS in obese 

adolescents, according to the new guideline for PCOS in adolescence of the 

American Pediatric Endocrinology Society, was 18.4%. When assessed by the 

Rotterdam, the Androgen Excess and PCOS Society and the National Institute 

of Health criteria, the prevalence of PCOS was 26.4%, 22.4% and 20.4%, 

respectively. Menstrual irregularity was found in 65.3% of the patients. Clinical 

hyperandrogenism was observed in 16.3% while 18.4% had total testosterone 

concentrations above the normal range. Ultrasonography revealed that 18.4% 

had polycystic ovaries. Obese adolescents with PCOS had higher prevalence of 

metabolic syndrome. Conclusion: the prevalence of PCOS in obese 

adolescents is high compared to that observed in the literature.  

 

Descriptors: Adolescent; Obesity; Prevalence; Ovarian; 

Hyperandrogenism; Menstrual Cycle; Polycystic Ovary Syndrome; Cross-

Sectional Studies. 
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A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) foi descrita em relatos 

médicos desde a época de Hipócrates. Em 1935, Stein & Leventhal 

descreveram sete casos de mulheres com amenorreia e hirsutismo associados 

a ovários aumentados e policísticos, originando o nome da síndrome na 

década de 1960.(1) Trata-se do distúrbio endocrinológico mais comum em 

mulheres em idade fértil (5-10%) e a principal causa de infertilidade feminina.(2) 

Estima-se que, no mundo, 105 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos de 

idade apresentem SOP e que esta seja responsável por 72-82% das causas de 

hiperandrogenismo.(3) É uma doença de difícil diagnóstico, pois se apresenta 

de forma heterogênea, cujos sinais e sintomas mudam ao longo da vida, sem 

nenhum exame que defina claramente o diagnóstico.  

Uma das hipóteses para a etiologia da SOP é que a exposição 

androgênica intraútero, devido a fatores genéticos e/ou ambientais, 

sensibilizaria o ovário fetal, o qual durante o estímulo hormonal da puberdade 

reagiria com uma hiperprodução androgênica, desencadeando a SOP. Tal 

hipótese surgiu em estudos com crias de macacas Rhesus que, após terem 

sido expostas a uma superdosagem de testosterona na vida embrionária, 

desenvolveram características semelhantes às da SOP, tais como: 

hipersecreção de hormônio luteinizante (LH), hiperandrogenismo ovariano, 

anovulação, aumento do índice de massa corpórea (IMC) e resistência 

insulínica (RI).(4)  

A patogenia da SOP ainda não foi bem elucidada e envolve fatores 

genéticos e ambientais, assim como contribuições hereditárias e não 

hereditárias. A herança poligênica parece ser responsável por 70% da 

heterogeneidade de sua apresentação clínica e laboratorial. Recentemente, um 

polimorfismo no promotor -1031(T/C) do fator de necrose tumoral-alfa foi 

relacionado à SOP.(5) História familiar de SOP, de ovários policísticos, de 

obesidade central, de diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) ou outros aspectos de RI 

podem conferir maior risco de SOP. Os ovários policísticos parecem ter 
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transmissão autossômica dominante e, geralmente, não produzem sintomas, 

mas podem estar associados à SOP, com disfunção ovariana subclínica.(6) 

De qualquer forma, mesmo tendo sua origem na vida fetal, a SOP 

costuma manifestar-se clinicamente somente na vida adulta, após a maturação 

do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, quando a secreção exagerada de LH leva 

a uma maior produção androgênica ovariana. 

A síndrome é caracterizada pelas altas concentrações de LH em relação 

ao hormônio folículo estimulante (FSH) (50-75%), resultando no aumento da 

produção de andrógenos pelas células da teca.(7) Esses níveis aumentados de 

andrógenos influenciam o feedback da progesterona e do estradiol, 

contribuindo para a manutenção dos altos níveis de LH circulantes e 

perpetuando o ciclo. A testosterona é o principal andrógeno circulante na 

mulher com SOP e, apesar de sua concentração total poder estar na faixa da 

normalidade, sua biodisponibilidade pode encontrar-se aumentada devido aos 

baixos níveis de proteína ligadora de hormônios sexuais (SHBG).(7)  

A hiperandrogenemia se manifesta clinicamente por meio de três sinais 

característicos da SOP: acne, alopecia androgênica e hirsutismo, este último 

aferido pelo índice semiquantitativo de Ferriman-Gallwey (F-G)(8) (Figura 2). O 

valor maior ou igual a 8 para se definir que uma paciente é hirsuta foi 

estabelecido em mulheres de etnia branca e adultas (18-38 anos).(9)  

A RI e a hiperinsulinemia também estão inseridas na fisiopatologia da 

SOP (44-70%).(10, 11) Altas concentrações de insulina são capazes de estimular 

a produção do fator de crescimento insulínico tipo I (IGF-I) e ativar receptores 

localizados nas células da teca, estimulando a esteroidogênese ovariana com 

consequente hiperandrogenemia. Além disso, a hiperinsulinemia diminui a 

síntese hepática de SHBG, aumentando a biodisponibilidade androgênica.(12)  

Na ultrassonografia, a semelhança visual dos folículos com uma imagem 

cística levou ao nome policístico, que nada mais é do que multifolicular. A 

presença de cistos/folículos ovarianos somente deve ser considerada 

patológica quando estiver em número aumentado, sendo a SOP sua principal 

causa. Para o diagnóstico de ovários policísticos, em mulheres adultas, a 

contagem de folículos parece ser um bom parâmetro.(13) A quantidade de 

folículos que determina a presença de SOP é divergente na literatura, e o valor 
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do limite inferior varia entre 10 e 12. No entanto, recentemente uma diretriz 

estabeleceu que o valor de corte deva ser de mais de 25 folículos em cada 

ovário visto pela ultrassonografia pélvica via transvaginal, com transdutor com 

frequência > 8MHz.(13) 

A obesidade é também um diagnóstico muito frequentemente associado 

à SOP. Estima-se que 35 a 60% das mulheres adultas com SOP sejam 

obesas.(14) O tecido adiposo é o maior sítio de conversão dos precursores 

androgênicos(15) e o aumento da adiposidade está associado com a diminuição 

de SHBG e com hiperandrogenemia.(16) A obesidade é uma doença 

inflamatória que cursa com RI periférica e consequente hiperinsulinemia. A 

correção ou supressão da hiperinsulinemia, por meio da perda de peso(17) ou 

do tratamento medicamentoso,(18) leva à diminuição das concentrações 

androgênicas e melhora da função ovariana, evidenciada pela regulação dos 

ciclos menstruais e do status ovulatório.(10, 11, 19, 20) A diminuição de pelo menos 

5% no peso corporal de mulheres com SOP pode levar a uma melhora de seus 

índices metabólicos e de sua fertilidade.(4) 

Além da alta prevalência de infertilidade observada nas pacientes com 

SOP, elas compartilham fatores de risco associados ao desenvolvimento de 

câncer endometrial. Há também associação com hipertensão arterial, apneia 

obstrutiva do sono, redução da fibrinólise e da vasodilatação, todos levando a 

um maior risco cardiovascular.(21) Foi também relatada maior incidência de 

depressão e transtornos de ansiedade.(21)  

Na adolescência, a fisiopatologia da SOP fica ainda mais difícil de ser 

elucidada, uma vez que as alterações encontradas na SOP se confundem com 

alterações fisiológicas próprias dessa fase. Durante esse período, há 

diminuição da sensibilidade insulínica (SI) e hiperinsulinemia compensatórias. 

Isso desencadeia um aumento transitório da produção de hormônio do 

crescimento e diminuição da SHBG. Um estudo mostrou que as dosagens 

androgênicas parecem ser mais elevadas em adolescentes saudáveis do que 

em mulheres adultas.(22) 

Os ciclos menstruais podem ser irregulares e anovulatórios nos 

primeiros anos depois da menarca (anovulação fisiológica da adolescência), 

podendo persistir por vários anos(23, 24) e, não necessariamente, correlacionar-
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se com sinais de hiperandrogenismo.(25) No primeiro ano depois da menarca, 

75% das meninas apresentam ciclos regulares (entre 21-45 dias), dos quais 

cerca da metade deles são anovulatórios, apesar do ritmo regular.(26) Nesse 

contexto, foi sugerido que se aguardasse pelo menos dois anos depois da 

menarca para se determinar que a irregularidade menstrual está de fato 

presente.(27) A amenorreia primária é uma manifestação incomum de SOP, 

variando de 1,4 a 14%.(28) 

Acredita-se que o principal mecanismo do hiperandrogenismo da SOP 

seja ovariano, embora, na adolescência, a adrenal possa ter um papel 

importante nessa secreção, podendo levar à acne e ao hirsutismo leves.(7) A 

acne é comumente vista nessa fase e não pode ser considerada como critério 

clínico de hiperandrogenismo, ao mesmo tempo em que a alopecia 

androgênica dificilmente se instala nessa faixa etária, restando apenas o 

hirsutismo a ser valorizado como parâmetro clínico de hiperandrogenismo.(6, 29, 

30) A causa mais comum de hirsutismo na adolescência é a SOP.(31) 

 Entretanto, não existem valores de corte para a população adolescente 

embora já tenha sido sugerido que utilizassem valores inferiores aos propostos 

para a população adulta.(21, 25, 27, 32, 33) 

Durante a adolescência, o número de folículos está fisiologicamente 

aumentado.(34, 35) Foi demonstrado que até 8% das adolescentes apresentam 

imagem de ovários policísticos associados a ciclos menstruais irregulares, 

contudo, sem evidência clínica ou laboratorial de excesso androgênico. É 

alarmante que em 42% dessas adolescentes já se verifica disfunção 

ovariana.(6) 

Na adolescência, o volume ovariano é sugerido como melhor parâmetro 

para o diagnóstico de ovários policísticos, apesar de, durante esse período, 

haver uma variação em que o volume ovariano máximo ocorre nos primeiros 

anos depois da menarca e diminui progressivamente até a vida adulta.(36) 

Nessa fase, a ultrassonografia é realizada via suprapúbica, o que diminui a 

resolução e a acurácia da verificação do número de folículos, especialmente 

em adolescentes obesas.(35) Apesar de Fruzzetti et al. demonstrarem que a 

ultrassonografia pélvica via suprapúbica apresenta baixa sensibilidade como 

critério diagnóstico de SOP na adolescência,(37) o volume ovariano maior de 10 
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mL, dois anos após a menarca, é um valor de corte bem aceito pela maioria 

dos autores.(13, 36-40) Os achados radiológicos podem ser mais bem 

interpretados quando associados a sinais clínicos e laboratoriais consistentes 

com SOP.(41) 

É descrita uma associação entre crianças que nasceram pequenas para 

idade gestacional (PIG) e a pubarca precoce.(42) Há também uma associação 

entre PIG e a oligomenorreia.(43) Tanto a adrenarca como a pubarca precoces 

(15-20%) estão associadas a maior risco de SOP na adolescência,(4) 

principalmente a adrenarca exagerada.(6) 

A recente epidemia de obesidade na infância traz diversas 

preocupações sobre seus efeitos de curto e longo prazos, incluindo o aumento 

da prevalência e da gravidade dos sintomas de SOP na adolescência. A 

hiperandrogenemia, muitas vezes motivada por excesso de LH, preserva um 

quadro clínico de SOP e, além disso, a hiperinsulinemia associada à obesidade 

(30-75%) pode resultar na progressão da SOP em meninas susceptíveis.(6, 44)  

A obesidade na adolescência pode levar a sintomas de 

hiperandrogenismo e anovulação, como hirsutismo, acne persistente e 

irregularidade menstrual. Lewy et al. mostraram que meninas obesas com SOP 

apresentam concentrações duas vezes maiores de insulinemia de jejum e SI 

periférica 50% menor do que as controles obesas sem SOP.(20)  

O DM-2, reconhecido na juventude no começo dos anos 1980, é 

considerado raro na população pediátrica. No entanto, tem ocorrido uma 

tendência perturbadora de aumento dos casos de DM-2 relacionados à 

obesidade, especialmente em meninas com hiperandrogenismo, ciclos 

menstruais irregulares e Acanthosis nigricans.(45, 46) Meninas com SOP e 

excesso de peso têm de três a dez vezes mais chance de desenvolver DM-2 

na vida adulta (5-10%) e um risco duas vezes maior de desenvolver síndrome 

metabólica (SM).(15)  

A dislipidemia também está frequentemente associada à SOP. Ojaniemi 

et al. mostraram que tanto a dislipidemia como a obesidade são mais 

frequentemente associadas à SOP na adolescência do que na vida adulta, 

sendo que mais da metade das adolescentes com SOP apresentavam um perfil 

lipídico mais aterogênico, com níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL) 
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abaixo do esperado para a idade, e níveis aumentados de triglicérides, o que 

leva a acreditar que exista um aumento do risco cardíaco nessa população.(15) 

Tamanha heterogeneidade de sinais e sintomas, assim como a 

complexidade de sua fisiopatologia se refletem nos diferentes critérios 

diagnósticos propostos para a SOP. 

O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América (NIH), em 

1990, estabeleceu como critérios diagnósticos da SOP a necessidade da 

presença tanto de irregularidade menstrual como de excesso androgênico.(47)  

 

  CRITÉRIOS  

 NIH 
Rotterdam 

(2 de 3) 
AES 

Hiperandrogenismo 

Clínico ou Laboratorial 
sim sim obrigatório 

       e       e/ou 
e pelo menos um 

dos abaixo 

Anovulação Crônica ou 

Irregularidade Menstrual 
sim sim sim 

        e/ou        e/ou 

Ovários Policísticos 

ou > 10mL 
– sim sim 

Figura 1. Resumo dos critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários 

Policísticos para mulheres adultas. NIH: Instituto Nacional de Saúde dos 

Estados Unidos da América; Rotterdam: Criétios de Rotterdam; AES: 

Sociedade de Excesso Androgênico e Síndrome dos Ovários Policísticos;.(47-49) 

 

A Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, em 

conjunto com a Associação Americana de Medicina Reprodutiva, em 2003 e 

revisados em 2004 (Rotterdam), não concordaram com a exclusão dos ovários 

policísticos dos critérios diagnósticos e estabeleceram que seriam necessárias 

a presença de duas das três características que se seguem: sinais de 
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anovulação crônica por mais de seis meses; sinais de hiperandrogenismo 

clínicos (hirsutismo, acne ou alopecia androgênica) ou laboratorial; ou ovários 

policísticos diagnosticados pelo exame ultrassonográfico (volume ovariano > 

10mL ou > 12 folículos entre 2-9mm).(48) Isso permitiu que se fizesse o 

diagnóstico de SOP sem a presença de hiperandrogenismo, considerado por 

muitos o pilar da síndrome. Então, em 2009, a Sociedade de Excesso 

Androgênico e SOP (AES) instituiu que, para se fazer o diagnóstico de SOP, 

seria obrigatória a presença de hiperandrogenismo, que deveria estar 

associado à disfunção ovariana (irregularidade menstrual e/ou a ovários 

policísticos) (Tabela 1).(49) Todos os critérios entendem a SOP como um 

diagnóstico de exclusão e exigem que antes de se estabelecer esse 

diagnóstico devam ser descartados: hiperplasia congênita das suprarrenais –  

forma não clássica, síndrome de Cushing, disfunção tireoidiana e/ou tumores 

secretores de andrógenos.  

Recentemente, a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica americana 

(SEP) reuniu especialistas em endocrinologia pediátrica e adolescência do 

mundo inteiro e publicou uma diretriz para o diagnóstico de SOP na 

adolescência (Diretriz-SEP), o qual sugere que, para se estabelecer o 

diagnóstico de SOP na adolescência, há necessidade tanto da presença de 

hiperandrogenismo clínico ou laboratorial como de irregularidade menstrual. 

Sendo o hiperandrogenismo clínico diagnosticado na presença de hirsutismo 

moderado a grave, de acordo com a etnia da população estudada, sem 

estabelecer valor de corte do F-G. A presença de acne persistente e pouco 

responsiva a tratamento tópico indicaria a investigação de hiperandrogenismo 

laboratorial. O hiperandrogenismo laboratorial é o melhor critério diagnóstico de 

SOP na adolescência e está presente quando as concentrações de 

testosterona total e/ou livre estiverem maiores do que os valores de referência 

do método utilizado. A irregularidade menstrual foi definida como ciclos 

menstruais menores de vinte dias ou maiores de quarenta e cinco dias pelo 

menos dois anos depois da menarca; ciclos maiores que 90 dias; ou ausência 

de menstruação aos 15 anos de idade ou 2-3 anos após a telarca. A presença 

de ovários com volume maior que 12 mL, vistos na ultrassonografia, deveria 

ser considerada apenas como suspeita de SOP quando associada a outros 
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sinais. Considera-se que a ultrassonografia via suprapúbica, especialmente em 

meninas obesas, pode trazer informações não confiáveis. E recomendou o 

tratamento específico para alívio dos sintomas, independente de se estabelecer 

o diagnóstico de certeza.(50) 

Antes disso, houve algumas tentativas de estabelecimento de critérios 

diagnósticos para a adolescência. Sultan & Paris, em 2006, incluíram a 

hiperinsulinemia nos critérios diagnósticos e sugeriram a necessidade da 

presença de quatro dos cinco critérios a seguir: oligomenorreia ou amenorreia 

pelo menos dois anos após a menarca; hiperandrogenismo clínico; 

hiperandrogenismo laboratorial; RI ou hiperinsulinemia; ovários policísticos 

(S&P).(51) Carmina et al., em 2010, propuseram que, para se estabelecer o 

diagnóstico de SOP em adolescentes, as meninas precisariam apresentar três 

dos seguintes sinais: hiperandrogenismo laboratorial (testosterona total 

elevada), oligomenorreia e volume ovariano maior que 10mL (Tabela 2).(39)  

Embora seja uma das endocrinopatias mais comuns nas mulheres em 

idade reprodutiva, a SOP não costuma ser um diagnóstico investigado na idade 

pediátrica, talvez porque a fertilidade ainda não seja uma preocupação nesta 

faixa etária. A prevalência de SOP na adolescência parece ser menor do que 

na população adulta, entretanto, meninas obesas predispostas ou já com 

diagnóstico de SOP podem apresentar manifestações clínicas mais 

importantes e precoces.(52) Em adolescentes obesas, a prevalência de SOP 

ainda não está bem estabelecida, já que seu diagnóstico pode ser mascarado 

pelas similaridades entre as mudanças fisiológicas da puberdade e as 

alterações da SOP, especialmente quando associadas à obesidade. 

Estabelecer o diagnóstico da SOP na adolescência, ou até antes disso, 

permitiria não somente identificar a doença, como também realizar o 

tratamento precoce da SOP e de suas complicações, possibilitando uma 

eventual redução da morbidade e aumento das taxas de fertilidade na vida 

adulta.(53-55) A hipótese deste estudo é que a prevalência de SOP em 

adolescentes obesas seja alta, suficiente para justificar uma investigação ativa 

nestas pacientes. 
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CRITÉRIOS 

S & P 

(4 de 5) 
Carmina et al Diretriz-SEP  

Hiperandrogenismo  

Clínico  
sim – 

 

Hirsutismo 

moderado a grave 

       e/ou  e/ou 

Hiperandrogenismo  

Laboratorial 
sim     Testo T alta 

Testo T/L 

altas 

       e/ou    e e 

Anovulação Crônica ou 

Irregularidade Menstrual* 
sim sim         sim 

     e/ou     e 
Podendo ou não 

estar associado a  

Ultrassonografia Ovariana  > 10mL       > 10mL > 12mL** 

      e/ou   

Resistência Insulínica ou 

Hiperinsulinemia 
sim    –   – 

Figura 2. Resumo dos critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários 

Policísticos (SOP) para adolescentes. S&P: Sultan & Paris; Diretriz-SEP: 

diretriz de SOP na adolescência da Sociedade de Endocrinologia Pediátrica 

americana; Testo T alta: concentrações de testosterona total acima dos limites 

de normalidade do método utilizado; Testo T/L altas: concentrações de 

testosterona total e/ou livre acima dos limites de normalidade do método 

utilizado. *Inclui amenorreia primária aos 15 anos ou 2-3 anos após telarca. 

**Não é considerada como critério diagnóstico, porém, se alterado, sugere-se 

investigação para SOP.(21, 39, 50, 51) 

 



 

 

___________________ 2 OBJETIVOS 

 

 

 



13 

 

 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da SOP em 

adolescentes obesas, de acordo com a Diretriz-SEP(50), e compará-la a outros 

diferentes critérios diagnósticos propostos na literatura.(47-49)  

Secundariamente, realizamos uma avaliação clínica e metabólica do 

grupo de adolescentes obesas com SOP (AOcomSOP) e sem SOP 

(AOsemSOP) diagnosticadas pelo critério da Diretriz-SEP. 



 

 

 

 

______3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Departamento de Pediatria do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr – FMUSP) e pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq, número 

11446 em janeiro de 2014 (Anexo A). Todas as pacientes incluídas e seus 

responsáveis legais concordaram em participar do estudo e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), versão 2, de 01/11/2013 (Anexo 

B). 

Adotamos os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

Critérios de inclusão- pacientes do sexo feminino; idade entre 10 e 18 

anos; matriculadas no Ambulatório de Obesidade da Unidade de 

Endocrinologia Pediátrica do Departamento de Pediatria do ICr-FMUSP; 

diagnóstico de sobrepeso (Z score > + 1), obesidade (Z score > +2) ou 

obesidade grave ( Z score > + 3), definidos por meio da medida do IMC (peso 

em quilogramas dividido pela estatura em metros elevada ao quadrado) para 

idade e sexo da curva da Organização Mundial da Saúde. 

Critérios de exclusão: não ter apresentado menarca ou ter apresentado 

menarca há menos de dois anos da data do estudo; gestação; ter realizado 

cirurgia bariátrica; hipotireoidismo não controlado; hiperplasia congênita das 

suprarrenais – forma não clássica; síndrome de Cushing; tumores secretores 

de andrógenos; hiperprolactinemia; não ter assinado ou entregue o TCLE. 
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Figura 3. Fluxograma da amostra selecionada, com os motivos pelos quais 36 
pacientes foram excluídas do estudo. 

 

No período do estudo, durante os anos de 2014 e 2015, compareceram 

ao serviço 85 pacientes. Destas, 49 foram avaliadas e incluídas no presente 

estudo. As demais, 36, foram excluídas devido aos seguintes motivos: não 

aceitou participar (n=1); não entregou termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado pelo responsável legal (n=2); gestação durante a 

avaliação (n=1); não apresentou menarca ou apresentou há menos de 2 anos 

do estudo (n=18); havia realizado gastrectomia vertical laparoscópica para 

tratamento da obesidade (n=10); e não completou a investigação diagnóstica 

(n=4) (Figura 1). Não houveram casos de meninas com diagnóstico de 

amenorreia primária. 

Durante a investigação laboratorial, todas as pacientes fizeram o teste 

de gravidez por meio da dosagem sérica de beta-HCG 

(Eletroquimioluminescência, RocheDiagnostics, Mannheim, Germany, mUI/mL). 

Afastaram-se a  presença de hiperplasia congênita das suprarrenais – forma 

não clássica, por meio de concentrações de 17-OH-Progesterona < 

200ng/dL(56) (Radioimunoensaio Beckman Coulter, Czech Republic, ng/mL), 

hiperprolactinemia (Eletroquimioluminométrico RocheDiagnostics, Mannheim, 

Germany, ng/mL), síndrome de Cushing por meio da avaliação clínica e da 
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dosagem sérica de cortisol basal (Quimioimunoensaio Siemens, Malvern, PA, 

ug/dL) e hipotireoidismo por meio das concentrações normais do hormônio 

estimulador da tireoide (TSH) (Eletroquimioluminométrico RocheDiagnostics, 

Mannheim, Germany, uIU/mL). 

A SOP foi investigada pelos vários critérios descritos anteriormente: NIH, 

Rotterdam, AES, Diretriz-SEP, S&P e Carmina et al. 

Os dados foram coletados durante as consultas de rotina do ambulatório 

e por meio da revisão de prontuários médicos. As seguintes características 

clínicas e demográficas foram registradas: idade; etnia; história familiar positiva 

(história familiar de SOP, ou obesidade, ou SM, ou doenças cardiovasculares); 

peso e comprimento ao nascer, sendo considerados PIG pacientes com peso 

de nascimento < 2500 g ou comprimento ao nascer < 47 cm;(57) uso de 

metformina e de anticoncepcionais orais (ACO). A avaliação laboratorial foi 

realizada durante a coleta regular de exames das pacientes no ambulatório em 

momento aleatório do ciclo menstrual. 

 

3.1 Hiperandrogenismo 

 

Para avaliação do hiperandrogenismo clínico, pesquisou-se a presença 

de hirsutismo segundo o índice semiquantitativo de Ferriman-Gallwey (F-G) 

(Figura 2)(8), e adotou-se o valor de corte > 8.(3, 58) Também foram avaliadas a 

presença de acne (leve, moderada ou grave) e de alopecia androgênica. O 

hiperandrogenismo laboratorial foi considerado para as concentrações de 

testosterona livre > 37 pmol/L (eletroquimioluminescência RocheDiagnostics, 

Mannheim, Germany), testosterona total > 48 ng/dL (eletroquimioluminescência 

RocheDiagnostics, Mannheim, Germany), ou índice de andrógenos livres (IAL) 

> 5 – calculado pela fórmula: testosterona total (ng/dL) x 0,0347 / SHBG 

(eletroquimioluminométrico MO, nmol/L) x 100. Tanto androstenediona 

(quimioimunoensaio Siemens, Malvern, PA, ng/mL) como 

deidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) (eletroquimioluminescência, 

RocheDiagnostics, Mannheim, Germany, ng/mL) foram dosados e descritos na 

forma de variáveis contínuas. 
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Figura 4. Índice semiquantitativo de Ferriman e Gallwey modificado para 
avaliação de hirsutismo(8) 
 

3.2 Anovulação crônica 

 

Para a avaliação da anovulação crônica e/ou irregularidade menstrual foi 

considerada a paciente com ciclo menstrual irregular nos últimos 6 meses. As 

dosagens de LH e FSH (eletroquimioluminométrico RocheDiagnostics, 

Mannheim, Germany, IU/L) foram realizadas, e a relação LH/FSH foi calculada 

e apresentada na forma de variável contínua e categórica quando esta foi 

maior do que dois.  
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3.3 Ultrassonografia Ovariana 

 

A ultrassonografia (USG) pélvica via suprapúbica foi realizada no Setor 

de Radiologia do Instituto da Criança, a maioria pelo mesmo radiologista, 

especialista em ultrassonografia pediátrica, com o equipamento modelo Logic 

E9 (General Electric Medical Systems; Milwaukee, EUA), utilizando-se 

transdutor convexo multifrequencial de 2,8 a 5 MHz, ou com o equipamento 

modelo MyLab 70XVG (Esaote; Gênova, Itália), utilizando-se transdutor 

convexo multifrequencial de 1 a 8 MHz. 

O cálculo do volume do útero e dos ovários foi obtido aplicando-se a 

fórmula da elipse: L x AP x T x 0,52 (L=diâmetro longitudinal; AP=diâmetro 

anteroposterior; T=diâmetro transversal; 0,52=constante da fórmula da elipse). 

A qualidade da USG pélvica via suprapúbica depende, como todos os 

exames de USG, primeiramente do examinador, além de fatores específicos 

desse exame, como o preparo adequado (repleção vesical satisfatória), e do 

equipamento utilizado. A resolução da imagem depende da adequação da 

frequência do transdutor à profundidade da estrutura que se deseja estudar, 

sabendo-se que, quanto mais baixa a frequência, maior a profundidade atingida 

pela onda sonora. Nesse sentido, os transdutores multifrequenciais possibilitam 

a obtenção de imagens de boa resolução, mesmo em profundidades maiores, o 

que contorna as dificuldades encontradas na avaliação de indivíduos obesos, 

por exemplo. 

A USG pélvica suprapúbica contudo, em geral, não tem resolução 

adequada para avaliar de forma fidedigna pequenas estruturas, tais como 

pequenos folículos ovarianos. Os maiores folículos podem ser visualizados e 

mensurados, porém, os pequenos folículos podem deixar de ser 

individualizados, sendo este o motivo pelo qual nos laudos dos exames não 

consta o registro do número de folículos presentes nos ovários mas o seu 

volume.  

O volume ovariano cuja sensibilidade é de 81% e especificidade de 84% 

em distinguir pacientes com e sem SOP, foi escolhido como parâmetro para 

fazer o diagnóstico de SOP.(59) O valor do volume ovariano maior que 10 mL foi 

escolhido como limite superior para diagnóstico de SOP, segundo todos os 
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critérios,(35) exceto a Diretriz-SEP, em que foi considerado como risco para 

SOP o volume ovariano maior que 12 mL.(50) A ultrassonografia foi realizada de 

forma aleatória com relação ao ciclo menstrual das adolescentes, visto que a 

maioria delas apresenta ciclos muito irregulares, o que dificulta a 

caracterização da fase do ciclo em que se encontram no momento do exame. 

 

3.4 Avaliação Metabólica 

 

Laboratorialmente, foram avaliados os resultados do teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG), com administração de 75 g de glicose via oral e 

dosagem de glicemia (enzimático colorimétrico, mg/dL) e de insulinemia 

(eletroquimioluminescência, µU/mL) nos tempos (T) zero (Glicemia de Jejum – 

GJ), 30, 60, 90 e 120 minutos depois da ingestão da glicose. O TOTG foi 

realizado em todas as pacientes, pois foi previamente demonstrado ser o 

melhor método de avaliação do status glicêmico das pacientes.(20, 60)  Foi 

dosada a hemoglobina glicada (HbA1C) (HPLC – Cromatografia líquida de alta 

performance por troca iônica – Variant II Turbo),  método certificado pelo 

National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). 

A RI foi analisada pelo cálculo do HOMA-IR [glicemia (mg/dL] x 

insulinemia (mUI/mL) / 405] e da relação glicemia/insulinemia de jejum.  

As seguintes classificações foram adotadas: RI (HOMA-IR >2,5 ou 

Relação G/I<7); Intolerância Oral à Glicose (IOG) (GJ entre 100-125 mg/dL ou 

TOTG T120 min entre 140-199 mg/dL e DM-2 (GJ >126 mg/dL ou TOTG T120 

min > 200 mg/dL ou HbA1C> 6,5%).  

Foi realizada a dosagem de colesterol total e frações (enzimático 

colorimétrico, mg/dL) e triglicérides (enzimático colorimétrico, mg/dL) e 

considerada dislipidemia quando CT>200, LDL>130, HDL<40 ou 

TG>130mg/dL. 

A medida da pressão arterial (PA), foi realizada com manguito adequado 

para a circunferência braquial, em posição supina, por três vezes, com intervalo 

de pelo menos cinco minutos entre as aferições, estabelecendo-se a média das 

três medidas como a pressão arterial definitiva. O diagnóstico de hipertensão 
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arterial sistêmica (HAS) foi feito para PA acima do percentil 95 para idade, sexo 

e estatura.(61) 

A medida da circunferência abdominal (CA) foi feita por meio de fita 

centimétrica na maior circunferência abdominal, passando pela cicatriz 

umbilical, e avaliada de acordo com as curvas de percentil.(62) Foi feita a 

relação da circunferência abdominal sobre a altura (CA/A) das pacientes. 

Foram considerados valores acima de 0,5 como risco de SM.(63) A SM foi 

considerada quando presentes CA > p95 associada a pelo menos dois dos 

seguintes parâmetros: HDL < 40 mg/dL; TG > 130 mg/dL; HAS; glicemia de 

jejum > 100 mg/dL.(44) 

 

3.5 Análise Estatística 

 

O z-score do IMC por idade e sexo foi calculado pela macro presente no 

site da Organização Mundial da Saúde.(64)  

As variáveis contínuas foram descritas pelas estatísticas de posição 

(média, mínimo e máximo) e escala (desvio-padrão). Fizemos o teste de 

normalidade de Shapiro Wilk o qual mostrou que os resultados obedeciam uma 

curva normal. As prevalências dos fatores de risco, muitas vezes definido por 

cortes em variáveis contínuas, são apresentadas como frequências absolutas e 

relativas. As prevalências de SOP são apresentadas com os respectivas 

intervalos de confiança de 95%. Para comparar as variáveis categóricas entre 

pacientes com e sem SOP, utilizou-se o teste exato de Fisher. E, para 

comparar as escalas das variáveis contínuas, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney.(65) A análise foi realizada com auxílio do 

software R 3.2.0.(66) O nível de significância dos testes foi de 5%. 

 



 

 

 

________________ 4 RESULTADOS 
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Todas as pacientes apresentaram IMC > Z-score +1, sendo 5 (10,2%) 

classificadas com sobrepeso, 26 (53,1%) obesas e 18 (36,7%) obesas graves. 

Das 49 adolescentes avaliadas, 22 (44,9%) eram brancas, 19 (38,8%) 

pardas, 7 (14,3%) negras e apenas 1 amarela. O estádio do Tanner era, em 

sua maioria, M5P5 e M5P6, 45 (91,8%), com 3 casos de M4P4 (6,2%) e 1 

M5P4. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis contínuas. IMC: Índice de 

Massa Corpórea; CA: circunferência abdominal; CA/A: relação Circunferência 

abdominal/altura; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; LH: Hormônio Luteinizante; FSH: Hormônio Folículo Estimulante; 

Testo Total: Testosterona Total; Testo Livre: Testosterona Livre; IAL: Índice de 

Andrógenos Livres; DHEA-S: Desidroepiandrosterona Sulfato; CT: Colesterol 

Total; HDL: Lipoproteína de Alta Densidade; LDL: Lipoproteína de Baixa 

Densidade; TG: Triglicérides; HbA1C: Hemoglobina Glicada; TOTG T120: 

Teste De Tolerãncia Oral À Glicose, Tempo 120 Minutos; HOMA-IR: Modelo de 

Avaliação Homeostático da Insulina; rel G/I: Relação Glicemia/Insulinemia de 

Jejum 

Variável N Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

Idade (anos) 49 11.3 18,9 15.6 1.8 

Peso (kg) 49 58,8 133,0 91,4 18,7 

IMC (kg/m²) 49 25,0 48,7 34,6 6,3 

CA (cm) 49 80,0 146,0 109,1 14,5 

CA/A 49 0,5 0,9 0,7 0,1 

PAS (mmHg) 49 90,0 153,3 111,7 15,5 



24 

 

PAD (mmHg) 49 53,3 93,3 70,6 9,9 

Peso ao nascer (g) 46 1350,0 4350,0 3219,1 701,9 

Comprimento ao 

nascer (cm) 
27 42,0 55,0 48,9 2,4 

LH (IU/L) 49 0,1 39,3 7,3 7,5 

FSH (IU/L) 49 0,6 11,7 4,4 2,1 

LH/FSH 49 0,2 6,1 1,6 1,3 

Testo total (ng/dL) 49 12,0 81,0 33,6 17,9 

Testo livre (pmol/L) 49 0,5 79,0 20,6 16,8 

IAL 49 0,2 33,7 4,4 5,2 

DHEAS (ng/mL) 49 154,0 4600,0 1801,8 991,2 

Androstenediona 

(ng/mL) 
49 0,4 4,5 1,5 1,0 

Volume ovário  

esquerdo (mL) 
49 2,4 21,6 7,0 4,3 

Volume ovário  

direito (mL) 
49 1,6 26,9 7,2 5,0 

CT (mg/dL) 49 90,0 237,0 153,1 29,4 

HDL (mg/dL) 49 24,0 75,0 45,3 11,9 

LDL (mg/dL) 49 32,0 178,0 95,9 273 
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TG (mg/dL) 49 37,0 205,0 89,9 43,8 

HbA1C (%) 49 4,6 6,8 5,3 0,4 

Glicemia jejum (mg/dL) 49 71,0 99,0 83,1 6,3 

Insulinemia jejum 

(μU/mL) 
49 6,1 101,5 26,8 17,8 

TOTG T120 (mg/dL) 48 64,1 192,0 107,9 23,8 

HOMA-IR 49 1,2 24,8 5,7 4,3 

Rel G/I 

[(mg/dL)/(μU/mL)] 
49 1,0 13,0 4,3 2,6 

 

As prevalências das variáveis utilizadas nos diferentes critérios 

diagnósticos para diagnóstico da SOP na população total do estudo são 

apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Prevalências das variáveis utilizadas para diagnosticar síndrome 

dos ovários policísticos. n: número de pacientes com a alteração; N: número 

total de pacientes; F-G: índice semiquantitativo de Ferriman e Gallwey; IAL: 

Índice de Andrógenos Livres. 

Categoria Variáveis n / N (%) 

IC  

(95%) 

Anovulação Crônica 
Ciclo menstrual irregular 

32 / 49 

(65,3%) 

[50,3; 

77,9] 

Hiperandrogenismo 

Clínico 
Hirsutismo (F-G ≥ 8) 

8 / 49 

(16,3%) 

[7,8; 

30,2] 

Hiperandrogenismo 

Laboratorial 
Testosterona total > 48 ng/dL 

9 / 49 

(18,4%) 

[9,2; 

32,5] 
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Testosterona livre > 37 pmol/L 
5 / 49 

(10,2%) 

[3,8; 

23] 

IAL > 5 
14 / 49 

(28,6%) 

[17; 

43,5] 

Ultrassonografia 

Ovariana 

Volume de um dos ovários > 10 mL 
9/49 

(18,4%) 

[10,1; 

35,1] 

Volume de um dos ovários > 12 mL 
5/49 

(10,2%) 

[4,2; 

24,8] 

 

Tentou-se estabelecer uma relação entre o hiperandrogenismo clínico e 

o hiperandrogenismo laboratorial. Encontrou-se relação do hirsutismo com as 

concentrações de testosterona livre (Tabela 5). 

 

Tabela 5 -  Análise da relação do hiperandrogenismo clínico aferido por meio 

do hirsutismo pelo índice de Ferriman e Gallwey > 8, com o hiperandrogenismo 

laboratorial. Testo Total: Testosterona Total; Testo Livre: Testosterona Livre; 

IAL: Índice de Andrógenos Livres. Teste Exato de Fisher. 

 

 Hirsutismo (F-G ≥ 8) 

Não (n=41) Sim (n=8) Total (n=49) p 

Testo total > 48 ng/dL 7/41 (17,1%) 2/8 (25%) 9/49 (18,4%) 0,97 

Testo livre > 37 pmol/L 2/41 (4,9%) 3/8 (37,5%) 5/49 (10,2%) 0,03 

Androstenediona > 2,2 

ng/mL 
7/41 (17,1%) 4/8 (50%) 

11/49 

(22,4%) 
0,11 

IAL > 5 10/41(24,4%) 4/8(50%) 14/4 (28,6%) 0,29 

 

Baseado nessas variáveis, calculou-se, então, o diagnóstico de SOP 

segundo seis critérios distintos (Tabela 6). De acordo com os critérios 

estabelecidos pela Diretriz-SEP, 9 meninas foram consideradas portadoras de 

SOP, e foram também classificadas como SOP pelos critérios de Rotterdan, 

AES e NIH. 
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Tabela 6 - Prevalências de síndrome dos ovários policísticos segundo critérios 

da Diretriz-SEP: Diretriz de Síndrome dos Ovários Policísticos na Adolescência 

segundo a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica americana; NIH: Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América, AES: Sociedade de 

Excesso Androgênico e Síndrome dos Ovários Policísticos; SP: Sultan & Paris 

e Carmina et al.; n: número de pacientes com a alteração; N: número total de 

pacientes. 

Critério n / N (%) 

IC para 

prevalência 

(95%) 

Diretriz-SEP 9 / 49 (18,4%) [9,2; 32,5] 

NIH 10 / 49 (20,4%) [10,7; 34,8] 

Rotterdam 13 / 49 (26,5%) [15,4; 41,3] 

AES 11 / 49 (22,4%) [12,2; 37,0] 

Carmina et al. 2 / 49 (4,1%) [0,7; 15,1] 

S&P 5 / 49 (10,2%) [3,8; 23,0] 

 

As análises dos parâmetros clínicos e metabólicos comparando 

adolescentes obesas com e sem SOP definida segundo os critérios da Diretriz-

SEP são apresentadas na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Comparação das variáveis contínuas segundo a Síndrome dos 

Ovários Policísticos (SOP) pelo critério da Diretriz de SOP na Adolescência 

segundo a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica americana. Dados 

apresentados por média ± desvio-padrão ou n/N (%). Teste de Mann-Whitney 

ou exato de Fisher. AOcomSOP: Grupo de Adolescentes Obesas com SOP; 

AOsemSOP: Grupo de Adolescentes Obesas sem SOP; IMC: Índice de Massa 

Corpórea; CA: Circunferência Abdominal; CA/A: Relação Cintura/Altura; PAS: 

Pressão Arterial Sistólica Média; PAD: Pressão Arterial Diastólica Média; LH: 

Hormônio Luteinizante; FSH: Hormônio Folículo Estimulante; IAL: Índice de 

Andrógenos Livres; SHBG: Proteína Ligadora dos Hormônios Sexuais; DHEA-

S: Desidroepiandrosterona Sulfato; CT: Colesterol Total; HDL: Lipoproteína de 
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Alta Densidade; LDL: Lipoproteína de Baixa Densidade; TG: Triglicérides; 

HOMA-IR: Modelo de Avaliação Homeostático da Insulina; Rel G/I: Relação 

Glicemia/Insulinemia de Jejum; CA>p95: Circunferência Abdominal maior do 

que o percentil 95; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; SM: Síndrome 

Metabólica; PIG: Pequeno para Idade Gestacional; IAL: Índice de Andrógenos 

Livres. 

 

Variável 

Média + desvio-padrão 

p 

AOsemSOP (n=40) 

AOcomSOP 

(n=9) 

Idade (anos) 15,4 ± 1,8 (n=40) 16.3 ± 1,9 (n=9) 0,167 

IMC (kg/m2) 34,4 ± 6,5 (n=40) 35,5 ± 5,6 (n=9) 0,45 

CA (cm) 108 ± 15,1 (n=40) 113,8 ± 11,2 (n=9) 0,22 

CA/A 0,7 ± 0,1 (n=40) 0,7 ± 0,1 (n=9) 0,41 

PAS (mmHg) 112,2 ± 15,9 (n=40) 109,1 ± 14,4 (n=9) 0,60 

PAD (mmHg) 70,5 ± 9,9 (n=40) 71,1 ± 10,5 (n=9) 0,93 

Peso ao nascer (g) 
3153,2 ± 692 

(n=37) 3490 ± 717 (n=9) 0,20 

Comprimento ao nascer (cm) 48,8 ± 2,6 (n=21) 49,5 ± 1,4 (n=6) 0,30 

LH (IU/L) 7,3 ± 8,1 (n=40) 7,7 ± 4,7 (n=9) 0,29 

FSH (IU/L) 4,4 ± 2,2 (n=40) 4,5 ± 1,6 (n=9) 0,84 

LH/FSH 1,6 ± 1,3 (n=40) 1,7 ± 0,9 (n=9) 0,36 

Testosterona total (ng/dL) 30 ± 14,7 (n=40) 49,2 ± 22,9 (n=9) 0,01 

Testosterona livre (pmol/L) 18,1 ± 15,4 (n=40) 31,4 ± 19,6 (n=9) 0,04 

IAL 4 ± 5,4 (n=40) 6,3 ± 4,2 (n=9) 0,04 

Androstenediona (ng/mL) 1,5 ± 1 (n=40) 1,8 ± 0,9 (n=9) 0,18 



29 

 

DHEAS (ng/mL) 
1892,8 ± 892,1 

(n=40) 

1397,6 ± 1338 

(n=9) 
0,056 

Volume do ovário esquerdo 

(mL) 
6,5 ± 4,1 (n=40) 9,2 ± 4,8 (n=9) 0,085 

Volume do ovário  

Direito (mL) 
6,4 ± 4,3 (n=40) 10,7 ± 6,4 (n=9) 0,019 

CT (mg/dL) 148 ± 25,6 (n=40) 175,8 ± 35,9 (n=9) 0,03 

HDL (mg/dL) 45,8 ± 11,6 (n=40) 42,9 ± 14 (n=9) 0,38 

LDL (mg/dL) 90,9 ± 23,8 (n=40) 118,1 ± 32,2 (n=9) 0,02 

TG (mg/dL) 82,7 ± 39,7 (n=40) 121,7 ± 49,3 (n=9) 0,015 

HbA1C (%) 5,2 ± 0,3 (n=40) 5,7 ± 0,6 (n=9) 0,017 

Glicemia jejum (mg/dL) 83,2 ± 6,4 (n=40) 83 ± 5,8 (n=9) 0,907 

Insulinemia jejum (μU/mL) 26,2 ± 19,1 (n=40) 29,5 ± 11 (n=9) 0,171 

TOTG T120 (mg/dL) 104,9 ± 23,5 (n=39) 120,7 ± 21,7 (n=9) 0,052 

HOMA-IR 5,6 ± 4,6 (n=40) 6,1 ± 2,6 (n=9) 0,187 

Rel G/I [(mg/dL)/(μU/mL)] 4,6 ± 2,8 (n=40) 3,1 ± 1 (n=9) 0,113 

ETNIA (branca) 20/40 (50%) 2/9 (22,2%) 0,23 

ETNIA (parda) 15/40 (37,5%) 4/9 (44,4%)  

ETNIA (negra) 4/40 (10%) 3/9 (33,3%)  

ETNIA (amarela) 1/40 (2,5%) 0/9 (0%)  

Sobrepeso 5/40 (12,5%) 0/9 (0%) 0,66 

Obesidade 20/40 (50%) 6/9 (66,7%)  

Obesidade grave 15/40 (37,5%) 3/9 (33,3%)  
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RI 34/40 (85%) 9/9 (100%) 0,577 

CA>p95 37/40 (92,5%) 6/9 (66,7%) 0,067 

CA/A > 0,5 39/40 (97,5%) 9/9 (100%) 1 

HAS 12/40 (30%) 3/9 (33,3%) 1 

HDL < 40 (mg/dL) 10/40 (25%) 4/9 (44,4%) 0,254 

TG ≥ 130 (mg/dL) 4/40 (10%) 4/9 (44,4%) 0,028 

Glicemia de Jejum > 100 

(mg/dL) 0/40 (0%) 0/9 (0%) 1 

SM 4/40 (10%) 4/9 (44,4%) 0,028 

Histórico familiar + 33/39 (84,6%) 5/8 (62,5%) 0,167 

PIG 6/23 (26,1%) 1/6 (16,7%) 1 

Ciclo menstrual irregular 8/40 (20%) 9/9 (100%) 0,001 

LH/FSH > 2 10/40 (25%) 2/9 (22,2%) 1 

Hirsutismo (F-G>8) 3/40 (7,5%) 5/9 (55,6%) 0,003 

Acne 9/40 (22,5%) 4/9 (44,4%) 0,22 

Alopecia androgênica 7/40 (17,5%) 3/9 (33,3%) 0,364 

Testosterona total > 48 

ng/dL 4/40 (10%) 5/9 (55,6%) 0,006 

Testosterona livre > 37 

pmol/L 2/40 (5%) 3/9 (33,3%) 0,037 

IAL > 5 9/40 (22,5%) 5/9 (55,6%) 0,096 

Volume ovariano > 10 mL 6/40 (15%) 3/9 (33,3%) 0,354 

Volume ovariano > 12 mL 4/40 (10%) 1/9 (11,1%) 1 
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A Tabela 8, enfim, compara o uso de anticoncepcional e metformina 

segundo o diagnóstico de SOP. Pelo teste exato de Fisher, essa amostra 

permite afirmar que a proporção do uso dessas medicações é superior em 

quem apresenta SOP diagnosticada pelo critério da Diretriz-SEP, apresentando 

significância estatística no caso do anticoncepcional oral. 

 

Tabela 8 - Proporção de uso de anticoncepcional e metformina segundo a 

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), estabelecida pelo critério da Diretriz-

SEP: diretriz de SOP na adolescência da Soceidade de Endocrinologia 

Pediátrica americana. AOcomSOP: Grupo de Adolescentes Obesas com SOP; 

AOsemSOP: Grupo de Adolescentes Obesas sem SOP. 1Teste exato Fisher 

Variável 

 

p¹ 
AOsemSOP 

(n=40) 

AOcomSOP 

(n=9) 

Total 

(n=49) 

N % N % N % 

Anticoncepcional 3 7,5 4 44,4 7 14,3 0,016 

Metformina 24 60 7 77,8 31 63,3 0,454 

 

 

Tentou-se estabelecer uma associação entre a presença dos critérios 

diagnósticos de SOP e SM. Poucas adolescentes apresentaram SM, de 

qualquer forma, ao nível de significância de 5%, a amostra associa apenas o 

corte no índice de andrógenos livres à SM (Tabela 9) 

 

Tabela 9 - Distribuição dos critérios de diagnóstico de Síndrome dos Ovários 

Policísticos segundo a presença de Síndrome Metabólica. IAL: Índice de 

Andrógenos Livres; AOcomSM: Grupo de Adolescentes Obesas com Síndrome 

Metabólica; F-G: Índice de Ferriman-Gallwey; AOsemSM: Grupo de 

Adolescentes Obesas sem Síndrome Metabólica. 

Fator 

 

p AOsemSM 

(n=41) 

AOcomSM 

(n=8) 

Total 

(n=49) 
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Ciclo menstrual irregular 
12/41 (29,3%) 5/8 (62,5%) 

17/49 

(34,7%) 0,106 

LH/FSH>2 
11/41 (26,8%) 1/8 (12,5%) 

12/49 

(24,5%) 0,660 

Hirsutismo  

(F-G>8) 5/41 (12,2%) 3/8 (37,5%) 

8/49 

(16,3%) 0,110 

Acne 
11/41 (26,8%) 2/8 (25%) 

13/49 

(26,5%) 1,000 

Alopecia androgênica 
7/41 (17,1%) 3/8 (37,5%) 

10/49 

(20,4%) 0,333 

Testosterona total > 48 

ng/dL 6/41 (14,6%) 3/8 (37,5%) 

9/49 

(18,4%) 0,151 

Testosterona livre > 37 

pmol/L 4/41 (9,8%) 1/8 (12,5%) 

5/49 

(10,2%) 1,000 

Androstenediona > 2,2 

ng/mL 9/41 (22%) 2/8 (25%) 

11/49 

(22,4%) 1,000 

IAL > 5 9/41 (22%) 5/8 (62,5%) 

14/49 

(28,6%) 0,033 

Volume de um dos 

ovários > 10mL 7/39 (17,9%) 2/6 (33,3%) 9/45 (20%) 0,583 

Volume de um dos 

ovários > 12mL 4/39 (10,3%) 1/6 (16,7%) 

5/45 

(11,1%) 0,529 

 



 

 

 

__________________ 5 DISCUSSÃO 
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Este trabalho mostra que a prevalência de SOP em adolescentes 

obesas é maior do que a demonstrada na literatura. Ao adotar o critério mais 

recente proposto para esta população, conhecido como Diretriz-SEP, a 

prevalência chega a 18,4%. Se adotarmos os critérios propostos para mulheres 

adultas, a prevalência chega a 26,5% pelos critérios de Rotterdam, 22,4% pela 

AES e 20,4% pelo NIH. O critério de Sultan & Paris, muito pouco aceito pela 

literatura, mostrou uma prevalência de SOP de 10,2%, e apenas quando 

adotamos o rigoroso critério de Carmina et al., a SOP torna-se menos 

prevalente, ainda assim presente em 4,1% das adolescentes obesas. 

Recente trabalho brasileiro, realizado em Viçosa-MG, verificou uma 

prevalência de SOP em adolescentes de 15 a 18 anos de 6,2%.(67) Um estudo 

australiano de 2010, que avaliou 232 adolescentes, encontrou prevalência de 

SOP de 18,5% pelo critério de Rotterdam, 5% pela AES e 3,1% pelo NIH.(25) 

Um estudo americano da Califórnia mostrou uma prevalência de SOP em 

adolescentes de 1,14% e identificou 50% de pacientes subdiagnosticadas, 

apesar dos sintomas apresentados.(52) Um estudo indiano com adolescentes de 

15-19 anos encontrou prevalência de 22,6% segundo os critérios de Rotterdam 

e de 9,8% segundo os critérios da AES.(68)  

É sabido que a SOP também ocorre em mulheres sem excesso de peso, 

no entanto, a obesidade é uma comorbidade muito frequente, muitas vezes 

precedendo o desenvolvimento da SOP.(69) No estudo de Geier et al. foram 

encontradas 76% das pacientes adolescentes obesas com SOP.(70) Ollila et al. 

mostraram que o ganho de peso aumentou significativamente a chance de se 

fazer o diagnóstico de SOP, especialmente no início da idade adulta.(71) O 

presente trabalho mostra que a prevalência de SOP em adolescentes obesas é  

maior que as encontradas em trabalhos que avaliaram adolescentes em geral, 

concordando com a possibilidade da obesidade poder ser um fator de risco 

para a SOP. Esta observação é importante, porque pode identificar um período 

de tempo sensível quando o ganho de peso desempenha um papel crucial nas 

ações de prevenção. 
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Christensen et al. demonstraram que adolescentes com sobrepeso, 

obesidade e obesidade grave tem risco de 3,85, 10,25 e 23,1 vezes maior de 

desenvolver SOP, respectivamente.(52) Apesar disso, não encontramos 

diferença estatística entre os graus de obesidade das adolescentes obesas 

com e sem SOP pela Diretiz-SEP. 

Sintomas de SOP aparecem desde a puberdade e podem se confundir 

com o desenvolvimento puberal normal. Flutuações hormonais durante este 

período tornam o diagnóstico de SOP mais difícil. A heterogeneidade dos sinais 

clínicos e a falta de uniformidade em definir os sintomas confundem muito o 

diagnóstico, principalmente na população adolescente. A recente Diretriz-SEP 

tenta estabelecer critérios mais rigorosos para se estabelecer o diagnóstico de 

SOP nessa faixa etária.(50) Ao utilizarmos este critério, ainda assim, 

encontramos uma alta prevalência de SOP nas adolescentes obesas (18,4%). 

Para West et al., a irregularidade menstrual se mostrou ser um bom 

marcador de hiperandrogenismo e foi tida como o sintoma inicial da SOP,(20) 

tendo sensibilidade de 50,5% e especificidade de 73,2%, valor preditivo 

positivo de 0,9 e negativo de 0,7 para predizer SOP aos 26 anos de idade.(72) 

Entre as adolescentes obesas pesquisadas, mesmo depois de terem sido 

excluídas do estudo as adolescentes que tinham apresentado a menarca há 

menos de dois anos, 65,3% referiam-se a irregularidade menstrual. Hickey et 

al. encontraram 51,7% de irregularidade menstrual entre 232 adolescentes 

avaliadas na Austrália.(25) Tamanha alta prevalência de irregularidade 

menstrual demonstra que esta é uma alteração muito comum na adolescência 

e parece não ser um bom marcador de SOP em adolescentes obesas. Foi 

demonstrado que a irregularidade menstrual na adolescência, que persiste na 

idade adulta, está associada à SM, disglicemia, DM2 e SOP.(73, 74) Nosso 

estudo não encontrou diferença estatística com relação à irregularidade 

menstrual nas adolescentes obesas com e sem SM, embora as AOcomSOP 

apresentassem estatisticamente mais SM que as AOsemSOP. 

Um estudo finlandês, com seguimento de 10 anos, demonstrou que a 

irregularidade menstrual e/ou a hiperandrogenemia laboratorial, medida por 

meio do IAL, estão alteradas em mulheres com SOP na vida adulta desde a 

adolescência, independente do peso e/ou ganho de peso.(72) Yoo et al. 
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demonstraram que adolescentes obesas que referiam oligomenorreia, porém 

sem hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, apresentavam a secreção de 

gonadotrofinas muito semelhante à de adolescentes obesas com SOP, 

sugerindo que a avaliação laboratorial das gonadotrofinas é de suma 

importância para o diagnóstico precoce da síndrome.(75) No presente estudo, a 

relação LH/FSH não foi estatisticamente significante entre os grupos de 

adolescentes obesas com e sem SOP quando adotamos os critérios da 

Diretriz-SEP (p=0.366).  

O hirsutismo (F-G>8) é descrito como pouco prevalente na população 

adolescente,(25) entretanto, encontramos uma prevalência relativamente alta 

entre adolescentes obesas (16,5%), e este se mostrou mais prevalente nas 

AOcomSOP (p<0.001). Avaliar a função ovariana androgênica parece ter valor 

prognóstico para SOP, mesmo em meninas com hiperandrogenismo 

funcional.(76) Yoo et al. também demonstraram que apesar dessas 

adolescentes obesas apresentarem concentrações de andrógenos duas vezes 

menores que as adolescentes com SOP, estas já eram superiores a dos 

controles não obesos.(75) Este estudo demonstrou diferença estatística com 

relação às dosagens de testosterona total e livre e do IAL entre AOcomSOP e 

AOsemSOP. Ao relacionar hirsutismo com os sinais de hiperandrogenismo 

laboratorial, foi encontrada relação positiva com a concentração de 

testosterona livre, que está de acordo com a literatura.(25) 

Na literatura, há uma controvérsia com relação à utilidade do volume 

ovariano como parâmetro diagnóstico de ovários policísticos. Youngster et al. 

consideram que a ultrassonografia pélvica via suprapúbica pode ser útil como 

ferramenta diagnóstica de SOP em adolescentes, mesmo com a presença de 

obesidade.(77) Ao contrário, para Fruzetti et al. a ultrassonografia pélvica via 

suprapúbica mostrou ter uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de SOP 

em adolescentes.(37) O presente estudo demonstrou uma prevalência de 18,4% 

de adolescentes obesas com volume ovariano acima de 10mL, próxima à 

reportada na literatura de 25,7%,(25) a qual cai para 10,2% se for adotado o 

valor de 12mL. Ao se analisar as 9 pacientes classificadas como portadoras de 

SOP pelo critério da Diretriz-SEP, apenas três apresentaram volume ovariano 

acima de 10mL e uma acima de 12mL. 
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Foi demonstrado que meninas PIG, principalmente as que recuperaram 

o crescimento até os dois anos de idade, apresentam maiores níveis de 

hiperinsulinemia, assim como maior chance de desenvolver adrenarca precoce 

ou exagerada e, consequentemente, maior risco de SOP.(42, 43) Dentre as 

adolescentes obesas com e sem SOP, segundo os critérios da Diretriz-SEP, 

não foi encontrada diferença estatística com relação ao peso ou comprimento 

ao nascer.  

É aceito que a puberdade é caracterizada por um aumento da RI e que 

poderia induzir sintomas semelhantes aos da SOP, desaparecendo após o 

período puberal.(78) A obesidade e o consequente aumento da gordura 

abdominal visceral também predispõe à RI e SM, induzindo a anovulação 

crônica e desencadeando o hiperandrogenismo.(79) Roe et al. demonstraram 

que a prevalência de sobrepeso e obesidade foi significativamente maior em 

adolescentes com SOP do que sem SOP (60% vs 18%).(80) Adolescentes com 

SOP são mais obesas que adolescentes sem SOP e têm mais fatores de risco 

para SM, inclusive maior RI.(80, 81) Este estudo não encontrou diferença entre os 

graus de obesidade entre AOcomSOP e AOsemSOP (p=0,66), tampouco na 

RI. 

Um estudo com meninas obesas com e sem SOP, pareadas pela 

gordura visceral medida pela ressonância magnética de abdome, em que se 

avaliou a sensibilidade insulínica por meio de clamp hiperinsluinêmico-

euglicêmico, mostrou que as adolescentes com SOP tinham SI 50% mais 

reduzida.(20) Há uma correlação positiva entre os componentes da SM e 

SOP.(52, 82-85) Crianças e adolescentes com sinais de RI manifestada por meio 

de Acanthosis nigricans, de SM ou com história familiar positiva de SOP 

apresentam maior risco de desenvolver SOP.(6) É descrito que na SOP a 

distribuição de gordura central é mais comum, com obesidade visceral 

predominando sobre gordura periférica.(86). Apesar de Palmert et al. terem 

encontrado uma presença de 33% de IOT e DM-2 em adolescentes com SOP 

avaliadas pelo TOTG(60), o presente estudo não encontrou associação entre RI 

medida por meio do HOMA-IR ou da relação glicemia/insulina, tampouco na 

avaliação de IOG ou DM-2 por meio do TOTG entre as AOcomSOP e 

AOsemSOP, exceto ao se analisar os valores de HbA1C (p=0.017), o qual, 
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apesar de apresentar um valor maior nas AOcomSOP, ainda assim estavam 

dentro dos limites da normalidade. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas nas medidas de CA entre 

as AOcomSOP e AOsemSOP. A relação C/A, descrita como bom parâmetro 

para avaliação de SM em crianças e adolescentes,(63) também não foi diferente 

entre os grupos. 

Foram localizadas diferenças entre a presença de SM em adolescentes 

obesas com e sem SOP (p=0,028), e a variável isolada que diferenciou os 

grupos foi a dosagem dos TG acima de 130 mg/dL. Isso vai de acordo com a 

literatura, que aponta a presença de 37% de SM em adolescentes obesas com 

SOP versus 5% das adolescentes controles.(86) Ao se analisar as variáveis 

metabólicas isoladamente de forma contínua notamos que as dosagens do CT 

(p=0,033), do LDL (p=0,022) e do TG (p=0,017) apresentavam-se diferentes 

entre os grupos, sendo o CT considerado alto e o LDL e o TG limítrofes nas 

AOcomSOP. Esses achados vão de acordo com a literatura e sugerem que a 

SOP, em adolescentes obesas, é um fator de risco para SM.(15)  

Ao se classificar todas as adolescentes do estudo como tendo ou não 

SM, foi encontrado que o único fator de risco presente nos critérios 

diagnósticos da SOP coincidente com as adolescentes com SM é o IAL>5 

(p=0.033). 

Este é um estudo transversal, que apresenta um pequeno tamanho 

amostral, sujeito às limitações típicas de estudos observacionais e ao erro tipo 

2, podendo prejudicar a análise dos resultados. A ultrassonografia pélvica via 

suprapúbica e as dosagens hormonais foram realizadas em períodos aleatórios 

do ciclo menstrual das adolescentes. A variável irregularidade menstrual foi 

avaliada por meio do questionamento das pacientes e de seus responsáveis. 

Não foi possível recuperar informações sobre a pubarca e/ou a adrenarca das 

pacientes. O IAL leva no denominador de sua fórmula a dosagem da SHBG, a 

qual se encontra diminuída na obesidade.(25) 

Outro possível viés deste estudo seria o uso de metformina para 

tratamento da RI pela maioria das adolescentes da amostra, uma vez que esta 

droga contribui para a perda de peso e a prevenção da progressão da RI para 

DM-2.(87) A metformina é também utilizada para o tratamento da SOP. A 
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hiperinsulinemia é vista como um dos fatores etiopatogênicos da doença,(20) e 

já foi demostrado que o tratamento com metformina melhora o quadro de 

hiperandrogenismo em adolescentes.(88) O uso da metformina não mostrou 

diferença estatística entre as adolescentes com e sem SOP. Outro estudo não 

encontrou mudanças no peso de pacientes obesas com SOP que usaram 

metformina como parte do tratamento.(70) 

O uso de ACO entre as adolescentes classificadas com e sem SOP, 

segundo dos critérios pospostos pela Diretriz-SEP, foi estatisticamente 

significante. O maior uso de ACO em AOcomSOP quando comparado à 

AOsemSOP foi surpreendente, pois se esperava encontrar um maior número 

de pacientes em uso dessas medicações no grupo sem a doença, uma vez que 

as medicações deveriam normalizar as alterações observadas na SOP.  

Há uma controvérsia na literatura quanto a necessidade de se 

estabelecer o diagnóstico de SOP na adolescência, uma vez que isso poderia 

ter um impacto importante na qualidade de vida dessas pacientes e gerar, 

desnecessariamente, ansiedade com relação à futura fertilidade dessas 

meninas. Spritzer et al. conclui em seu trabalho que a SOP é subdiagnosticada 

na adolescência e que alguns sinais poderiam indicar ao médico a suspeita da 

síndrome, dentre eles, a obesidade.(89) As diretrizes atuais recomendam tratar 

as manifestações individuais da SOP, isso sugere que, independente do 

diagnóstico da SOP, meninas estariam sendo tratadas de acordo com os sinais 

clínicos da SOP.(90) Entretanto, há quem recomende que em uma situação 

clínica em que haja suspeita de SOP seja realizada uma investigação tanto 

laboratorial quanto ultrassonográfica, já que nem todos os sinais clínicos, 

laboratoriais e ultrassonográficos podem estar presentes na mesma 

paciente.(40)   
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Ao final desta dissertação, concluímos que: 

 A prevalência de SOP em adolescentes obesas é alta quando comparada 

aquela observada na literatura. Ao se adotar o mais recente critério 

diagnóstico proposto para adolescentes (Diretriz-SEP), foi encontrada 

prevalência de 18,4%, chegando a 26,5% quando adotados os critérios 

propostos para mulheres adultas (Rotterdam). 

 O hirsutismo, definido como índice de F-G > 8, está associado às 

concentrações plasmáticas de testosterona livre em adolescentes obesas. 

 Adolescentes obesas com SOP pelo mais novo critério da Diretriz-SEP, 

quando comparadas às adolescentes obesas sem SOP, não apresentam 

diferença de etnia tão pouco do grau de obesidade. A relação circunferência 

abdominal/altura não foi diferente, assim como não encontramos maior 

prevalência de PIG nesse grupo. No entanto, as adolescentes obesas com 

SOP apresentaram maiores índices de dislipidemia (aumento de CT, LDL e 

TG) assim como maiores dosagens de HbA1C, mesmo que estes ainda 

tenham se mantido dentro da normalidade. 

 Adolescentes obesas com SOP apresentam taxas de síndrome metabólica 

maiores que adolescentes obesas sem SOP (p=0.028). Dessas, o único 

fator de risco presente nos critérios diagnósticos da SOP coincidente com 

as adolescentes com SM foi o IAL>5 (p=0.033), assim como na literatura. 
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Devido à alta prevalência de SOP em adolescentes obesas, achamos 

muito adequado que todas as pacientes obesas, pós menarca, sejam 

submetidas a uma triagem laboratorial e ultrassonográfica para SOP, o que 

reduziria o número de adolescentes não diagnosticadas e permitiria a eventual 

intervenção precoce, minimizando morbidade futura e infertilidade.  

O critério mais estrito de diagnóstico (Diretriz-SEP) de SOP tenta evitar 

que muitas adolescentes normais sejam “rotuladas” como portadoras da 

síndrome, já que a puberdade normal acarreta alterações físicas, laboratoriais 

e de imagem muito semelhantes às da SOP. Mesmo com este critério mais 

rigoroso, 18,4% dessas meninas enquadraram-se no diagnóstico. Em resumo, 

não devemos nos “esquecer” desse diagnóstico, especialmente quando 

estivermos diante de adolescentes com sobrepeso, obesas ou obesas grave. 
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