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RESUMO 

 

ZUEFF, LFN. Efeito da síndrome dos ovários policísticos em múltiplos marcadores 
ultrassonográficos e laboratoriais de risco metabólico e doença cardiovascular em 
mulheres obesas sem outras condições de saúde que interferem com critérios de 
elegibilidade de contraceptivo oral combinado: um estudo caso controle. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2011. 
 
 
OBJETIVO: Avaliamos se a presença da síndrome dos ovários policísticos (SOP) altera 

múltiplos marcadores ultrassonográficos e laboratoriais de risco metabólico e doença 

cardiovascular em mulheres obesas sem outras condições que interferem com o critério de 

elegibilidade do contraceptivo oral combinado (COC). 

MÉTODOS: Estudo caso-controle avaliando 90 mulheres obesas (≥ 30,0 Kg/m² e < 40 

Kg/m²), com idade entre 18 e 40 anos, sem outras condições de saúde que interferem com os 

critérios de elegibilidade de COC: 45 com SOP e 45 controles, pareadas por idade. ndice de 

massa corporal; circunferência da cintura e do quadril; pressão arterial sanguínea; insulina e 

glicemia de jejum; quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI); HDL, LDL e 

colesterol total; triglicérides; testosterona; globulina carreadora de hormônios sexuais 

(SHBG); índice de androgênio livre (FAI); índice de rigidez da carótida e espessura íntima-

média (EIM); dilatação mediada por fluxo da artéria braquial (DMF) e doença hepática 

gordurosa não alcoólica (DHGNA) foram avaliados.  

RESULTADOS: Em mulheres obesas com SOP, observamos uma maior freqüência de 

DHGNA quando comparada a obesas sem SOP (73,4% vs. 46,6%, p<0,01). Embora não 

significativo, observamos uma tendência a aumento da insulina (10,06±6,66 µUI/mL vs. 

7,45±5,88 µUI/mL, p=0,05), diminuição do QUICKI (0,36±0,06 vs. 0,39±0,07, p=0,05) e 

diminuição da DMF (7,00±3,87% vs. 8,41±3,79%, p=0,08). Nenhuma outra diferença 

significativa foi observada.  

CONCLUSÕES: DHGNA é freqüente em mulheres obesas sem outras condições que 

interferem com o critério de elegibilidade do COC, especialmente naquelas com SOP. Isto 

deveria ser considerado na escolha da melhor opção contraceptiva.  

 

Palavras-chaves: Síndrome dos ovários policísticos; obesidade; doença cardiovascular; 

endotélio; doença hepática gordurosa não alcoólica. 



 

ABSTRACT 

 

ZUEFF, LFN. Effect of polycystic ovary syndrome on multiple ultrasonographic and 
laboratorial markers of metabolic and cardiovascular disease risk in obese women 
without any other health condition that interferes with combined oral contraceptive 
elegibility criteria: a case-control study. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 

 

OBJECTIVE: To evaluate whether the presence of polycystic ovary syndrome (PCOS) alters 

multiple ultrasonographic and laboratorial markers of metabolic and cardiovascular disease 

risk in obese women without any other health condition that interferes with combined oral 

contraceptive (COC) eligibility criteria. 

METHOD: A case-control study evaluating 90 obese women (≥ 30.0kg/m² and <40kg/m²) 

aged between 18 and 40 years without any other health condition that interferes with COC 

eligibility criteria: 45 with PCOS and 45 age-matched controls. Body mass index; waist and 

hip circumference; arterial blood pressure; fasting insulin and glucose; quantitative insulin 

sensitivity check index (QUICKI); HDL, LDL and total cholesterol; triglycerides; 

testosterone; sex hormone-binding globulin (SHBG), free androgen index (FAI); carotid 

stiffness index and intima media thickness; flow-mediated dilatation of brachial artery; and 

nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) were assessed. 

Results: In PCOS women, we observed a higher frequency of NAFLD (73.4% vs. 46.6%, 

p<0.01) and higher FAI (10.43% vs. 6.84%, p<0.01). We also observe a trend of increased 

insulin (10.06±6.66µIU/mL vs. 7.45±5.88µIU/mL, p=0.05), decreased QUICKI (0.36±0.06 

vs. 0.39±0.07, p = 0.05), and decreased FMD (7.00±3.87% vs. 8.41±3.79%, p=0.08). No 

other significant difference was observed. 

Conclusions: NAFLD is frequent in obese women without any other health condition that 

interferes with COC eligibility criteria, especially in those with PCOS. This should be 

considered when choosing the best contraceptive option. 

Key Words:  Polycystic ovary syndrome; obesity; cardiovascular disease; endothelium; 

nonalcoholic fatty liver disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A obesidade é considerada hoje um grave problema de saúde pública devido ao 

aumento da sua prevalência nas últimas décadas. Pesquisas mostram, atualmente, uma 

elevada prevalência da obesidade [índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg / m²], sendo 

freqüentemente mais elevada em mulheres, atingindo quase um quarto das mulheres com mais 

de 15 anos (ESCRIBANO et al., 2011). No Brasil, a prevalência é de 16,9% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2010). Há um grupo que, 

particularmente, apresenta freqüência ainda mais elevada de obesidade do que a observada na 

população geral. Trata-se das portadoras de síndrome dos ovários policísticos (SOP). 

A obesidade está associada com resistência a insulina (RI), alta freqüência de 

síndrome metabólica (SM) e função endotelial anormal, as quais estão associadas com 

aumento do risco de desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV) (GINSBERG; 

MACCALLUM, 2009). A DCV inclui infarto agudo do miocárdio (IAM), angina, acidente 

vascular encefálico (AVE) e doença vascular periférica, em decorrência de acometimento 

trombótico arterial. 

A aterosclerose ocorre em resposta à agressão endotelial e acomete principalmente a 

camada íntima de artérias de médio e grande calibre, sendo a causa primária de doença 

arterial coronariana (DAC) e acidente vascular encefálico. O endotélio é o maior órgão do 

corpo e produz substâncias vasodilatadoras, tais como óxido nítrico (NO), prostaciclina, 

fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio e o peptídeo natriurético tipo C. A disfunção 

endotelial aumenta a permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas que se depositam 

na parede das artérias, estimulando o surgimento de moléculas de adesão leucocitária 

responsáveis pela atração de monócitos e linfócitos para a parede arterial, evoluindo para 

aterosclerose (SADER et al., 2001), um processo inflamatório crônico (FERRARIO, 2006).  

A disfunção endotelial parece estar associada com a maioria dos fatores de risco 

cardiovasculares, como hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diabete melitus (DM), 

hiperhomocisteínemia, aterosclerose, menopausa, tabagismo e envelhecimento (SADER et al., 

2001). Dessa forma, torna-se interessante a avaliação da disfunção endotelial através de 

marcadores precoces. 

A espessura da íntima-média da carótida (EIM) é um marcador de aterosclerose 

subclínica e a cada 0,1mm de elevação na EIM aumenta o risco de IAM e AVE 

aproximadamente de 15% e 20%, respectivamente (LORENZ et al., 2007). 
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As células endoteliais, sensíveis ao aumento do fluxo sanguíneo, promovem a 

vasodilatação com aumento do diâmetro arterial (DIMMELER et al., 1999), mecanismo 

conhecido como dilatação mediada por fluxo (DMF). Segundo Pedro et al., 2003, valores 

acima de 10% em mulheres indicam função endotelial íntegra. Outro estudo mostrou que a 

DMF menor que 4,5% apresenta sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo de 

71%, 81% e 95% respectivamente, para o diagnóstico de DAC (SCHROEDER, et al, 1999).  

Com o aumento da idade, observa-se uma redução da distensibilidade e maior rigidez 

arterial (ZEBEKAKIS et al., 2005). Iannuzzi et al. (2006), também verificaram menor 

distensibilidade na presença da síndrome metabólica. Entretanto, ainda não se sabe qual valor 

de corte de rigidez arterial relaciona-se com risco cardiovascular.   

Em relação à síndrome dos ovários policísticos, é a endocrinopatia mais comum em 

mulheres em idade reprodutiva, com prevalência de 5 a 10% (AZZIZ et al., 2004) na 

população geral e de quase 30% entre as mulheres obesas (ALVAREZ-BLASCO et al., 

2006), podendo chegar a 75% neste grupo (EHRMANN, 2005).  

 A etiologia da SOP é desconhecida, embora a resistência a insulina parece ter um 

papel fundamental na sua fisiopatologia (TSILCHOROZIDOU; OVERTON; CONWAY, 

2004). Além da anovulação crônica, morfologia ovariana policística, excesso de androgênio 

(GROUP REA-SPCW, 2004), aumento do risco de hiperestimulação ovariana (NASTRI et 

al., 2010), a SOP cursa com distúrbios metabólicos, como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes e dislipidemias, que por si só são fatores de risco para doença cardiovascular, que 

trazem repercussões clínicas importantes sobre a saúde da mulher (AZZIZ et al., 2004). 

Apesar de até o momento não existir grandes ensaios clínicos prospectivos que avaliem a 

morbi-mortalidade por doença cardiovascular (DCV) em pacientes portadoras de SOP, vários 

estudos reportaram alterações em marcadores de risco para doenças cardiovasculares nessas 

pacientes (CIBULA et al., 2000; ORIO; PALOMBA; CASCELLA, et al., 2004; ORIO; 

PALOMBA; SPINELLI et al., 2004; TALBOT et al., 2004; TARKUN et al., 2004).  

Adicionalmente, a SOP está associada com aumento da adiposidade central 

(CARMINA et al., 2005), mudanças nos marcadores ultrassonográficos de doença 

cardiovascular subclínica e desordens metabólicas (MEYER et al., 2005) e aumento da 

prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) (ÂNGULO, 2007; 

VASSILATOU et al., 2010) . Wild et al.(2010), recomendaram a prevenção primária para 

doença cardiovascular para mulheres com SOP e obesas devido ao risco para essa doença. 

O uso de contraceptivo oral combinado (COC) tem sido o tratamento mais empregado 

no controle da SOP, especialmente para sintomas como o hirsutismo, acne e irregularidade 
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menstrual (SOARES et al., 2009). Levando em consideração a alta prevalência de obesidade 

em mulheres com SOP, é muito comum que estas mulheres sejam submetidas ao COC, uma 

vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a obesidade como categoria 2 

(uma condição na qual as vantagens do uso do método superam os riscos teóricos ou 

provados) (WHO, 2010). Atualmente, alguns estudos já avaliaram o uso de COC em mulheres 

obesas com SOP (CIBULA et al., 2001; LUQUE-RAMIREZ; ALVAREZ-BLASCO; 

ESCOBAR-MORREALE, 2009; RAUTIO et al., 2005), incluindo adolescentes (HARRIS-

GLOCKER et al., 2010). Todavia, a literatura médica é escassa sobre possíveis alterações pré-

clínicas de fatores de risco metabólico e cardiovascular quando há associação da SOP e 

obesidade, sem outras condições clínicas de saúde que contra-indicariam o uso de COC.  

 Os COCs possuem um componente estrogênico (etinilestradiol) e um componente 

progestagênico, que varia quanto à composição e ligação com receptores de outros hormônios 

esteróides (mineralocorticóides, glicocorticóides, androgênios e estrogênio). Além destes, os 

COCs com progestagênios isolados também são utilizados como opção terapêutica.  

Os primeiros estudos que avaliaram o efeito dos COCs sobre o metabolismo glicídico 

em mulheres hígidas mostraram uma ação deletéria sobre a tolerância à glicose, todavia, os 

estudos foram realizados nos anos 60, época em que se utilizavam COCs de alta-dose, ou seja, 

com doses iguais ou superiores a 50 mcg de etinilestradiol (EE) (KALKHOFF, 1975; 

PHILLIPS, 1973). Já Gaspard et al. (2003), não evidenciaram prejuízo no metabolismo da 

glicose com emprego dos COCs de baixa-dose (30 mcg de EE) contendo como progestagênio 

a drospirenona, em 27 usuárias por um período de 13 meses. 

Meta-análise recente sobre a participação dos contraceptivos hormonais no 

metabolismo dos carboidratos em mulheres sem diabetes mellitus tipo 2(DM) demonstrou 

que, independente da via de administração, os contraceptivos hormonais têm efeito limitado 

sobre o metabolismo dos carboidratos, conseqüentemente, sem repercussões clínicas 

significativas. Ressalta-se, no entanto, que os trabalhos avaliados compararam diversos tipos 

de contraceptivos, a casuística era reduzida, muitas perdas de seguimento e metodologia 

pouco detalhada, além de não avaliarem o impacto dos contraceptivos em mulheres com 

sobrepeso (LOPEZ; GRIMES; SCHULZ, 2007). 

Ao analisar o efeito de duas formas de COCs, uma contendo 30mcg de EE mais 

150mcg desogestrel e outra com 35mcg de EE mais 2mg de acetato de ciproterona, sobre o 

metabolismo dos carboidratos em adolescentes com SOP, Mastorakos et al. (2006), 

perceberam piora na sensibilidade à insulina após 12 meses de uso, em ambos os grupos. 
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Além disso, o grupo de usuárias do COC contendo o acetato de ciproterona apresentou 

aumento na secreção da insulina e conseqüentemente, na insulina de jejum. 

Seguindo as orientações descritas nos critérios de elegibilidade da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), nos casos em que há associação de SOP e diabetes, os COCs ainda 

poderão ser usados, porém na vigência de vasculopatia associada, deve-se usar apenas 

progestagênios isolados (WHO, 2004). 

 Mulheres com SOP também apresentam freqüentemente dislipidemia, 

independentemente do excesso de peso (MASTORAKOS; KOLIOPOULOS; CREATSAS, 

2002). A alteração lipídica mais freqüente é caracterizada pela elevação dos triglicérides (TG) 

e redução do HDL (BERNEIS et al., 2007). Geralmente, o estrogênio quando administrado 

via oral apresenta efeitos antagônicos ao elevar o VLDL e TG, em contraposição à redução do 

LDL e elevação do HDL. Os progestagênios por sua vez, pouco interferem na redução do 

LDL induzida pelos estrogênios, porém exercem papel modulador significante na elevação 

promovida pelos estrogênios sobre os níveis dos triglicérides e os de HDL (GODSLAND, 

2004).  

Luque-Ramírez et al. (2007), avaliaram o efeito do COC contendo 35mcg de EE e 

2mg de acetato de ciproterona, sobre o perfil lipídico de 15 pacientes com SOP e após seis 

meses de uso, não encontraram prejuízo em nenhum parâmetro, ao contrário, evidenciaram 

elevação no HDL. Elevação de adipocitocinas, como a adiponectina e a interleucina-6 (IL-6), 

as quais estão relacionadas com obesidade central, resistência à insulina, aumento do risco 

cardiovascular, hipertrigliceridemia e aumento da gordura visceral foram encontradas em 

mulheres jovens com SOP usuárias de COC contendo o progestagênio drospirenona 

(IBANEZ; ZEGHER, 2004). Em portadoras de SOP com hipertrigliceridemia, especialmente 

naquelas com níveis superiores a 300 mg/dL, a via oral deve ser evitada, preferindo a não-oral 

ou contraceptivos somente com progestagênios. 

Conforme descrição prévia, determinados COCs promovem uma redução dos níveis 

de androgênios e aumento da SHBG na SOP, promovendo diminuição da acne, da alopecia e 

do hirsutismo. Vários estudos demonstraram uma significante redução na produção ovariana 

de androgênios durante o emprego de determinados COCs. O componente estrogênico dos 

COCs suprime a secreção do hormônio luteinizante (LH) e, portanto, reduz a produção 

androgênica ovariana. Além disso, o estrogênio incrementa a produção hepática de sex 

hormone binding globulin (SHBG), diminuindo, desta forma, a fração livre de testosterona 

capaz de ocupar o receptor androgênico (EHRMANN, 2005).  
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Em revisão sistemática recente de literatura, autores observaram que os COCs têm 

ação favorável na melhora do hirsutismo em pacientes com SOP, à semelhança de outras 

drogas anti-androgênicas, porém este efeito benéfico parece não ser duradouro (KOULOURI; 

CONWAY, 2007). A análise dos androgênios em 8 mulheres com SOP submetidas a 12 

semanas de uso do COC com 30 mcg de EE e 3mg de drospirenona confirmaram a redução 

dos androgênios séricos e a elevação da SHBG, em relação às dosagens basais. No entanto, 

após oito semanas sem utilizar o referido COC, os valores laboratoriais retornaram aos níveis 

prévios ao uso (SANCHEZ et al., 2007), mostrando que o fator causador do 

hiperandrogenismo se mantém, sendo temporariamente controlado pelo COC. 

Anormalidades nas vias de coagulação e fibrinólise também podem contribuir para 

desenvolvimento de DCV nas mulheres com SOP. As alterações hemostáticas encontradas em 

portadoras de SOP são conflitantes. Há relatos tanto de aumento (ATIOMO et al., 1998; 

CARMASSI et al. 2005) quanto de manutenção dos níveis do inibidor do ativador do 

plasminogênio (PAI-1) (DAHLGREN et al., 1994). Além disso, foram documentados níveis 

normais de fator de von Willebrand, fator II, fator VII, proteína C, proteína S, antitrombina, 

resistência à proteína C, plasminogênio e α2-antiplasmina (ATIOMO; CONDON; et al., 

2000; ATIOMO; FOX et al., 2000; DAHLGREN et al., 1994). Em 2005, outros 

pesquisadores também encontraram um estado de hipofibrinólise em pacientes com SOP 

(CARMASSI et al., 2005). 

Outra condição que está inserida entre os efeitos indesejáveis dos COCs e tem sido 

reconhecida como contra-indicação ao uso dos mesmos é a hipertensão arterial sistêmica 

(CURTIS et al., 2006). Vários estudos registraram a associação entre hipertensão e uso de 

COC com alta-dose de primeira-geração. Em um estudo coorte, observou-se um risco relativo 

de 1,8 (CI=1,5-2,3) para desenvolver hipertensão em usuárias de COC quando comparadas às 

não-usuárias (CHASAN-TABER et al., 1996). Evidenciou-se, também, redução dos níveis 

pressóricos de mulheres hipertensas após aproximadamente seis meses de interrupção no uso 

de COC, sugerindo que tal medida é uma intervenção clínica eficaz (LUBIANCA et al., 

2005). Não há registro de estudos que tenham como objetivo final avaliar a repercussão do 

uso de COC sobre a pressão arterial em pacientes com SOP normotensas. Em hipertensas, 

portadoras ou não de SOP, o emprego de contracepção com EE permanece contra-indicado, 

independente da via de administração, sendo categoria 3 e 4 de acordo com os critérios de 

elegibilidade da OMS (WHO, 2010).  

Tendo em vista que o contraceptivo oral combinado tem sido o tratamento mais 

empregado no controle da SOP mesmo em mulheres obesas, e como a associação de 
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obesidade e SOP têm efeitos sinérgicos desfavoráveis sobre o metabolismo glicídico e 

lipídico e com base nas considerações acima, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar 

múltiplos marcadores ultrassonográficos e laboratoriais de risco metabólico e doença 

cardiovascular entre mulheres obesas SOP e controle, pareadas por idade, sem outras 

condições clínicas de saúde que contra-indicassem o uso  COC, a fim de avaliar se essa 

população tem riscos adicionais que poderiam ser aumentados pelo uso de COC.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

Avaliar, em população de mulheres obesas e sem contra-indicações clínicas ao uso de 

COC, se a presença de SOP poderia interferir em : 

a- Parâmetros antropométricos e pressão arterial 

b- Parâmetros metabólicos de risco cardiovascular, com avaliação de perfil lipídico, 

glicêmico e resistência insulínica 

c- Parâmetros ultra-sonográficos de risco cardiovascular, com avaliação de espessura 

íntima-média da artéria carótida, dilatação mediada por fluxo da artéria braquial, índice 

de rigidez da carótida 

d- Proporção de doença hepática gordurosa não alcoólica 
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3. MÉTODOS 
 

 

3.1 Desenho do estudo 
 

 

Estudo caso-controle. 
 

 

3.2 Casuística 
 

 

Mulheres que estavam participando de um programa de contracepção em Ribeirão 
Preto, Brasil, entre abril de 2009 e julho de 2010, foram convidadas para participarem deste 
estudo. Estas mulheres foram avaliadas em um hospital universitário em Ribeirão Preto, 
Brasil (Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, DGO-FMRP-USP). 
 

 

3.3 Participantes 
 

 

Mulheres entre 18 e 40 anos, índice de massa corporal ≥ 30 kg/m² e < 40 kg/m² em busca 
de contracepção foram convidadas para participarem deste estudo. Foi confeccionado e divulgado 
um folder (Apêndice 1) com os critérios de inclusão através da imprensa falada e escrita na cidade 
de Ribeirão Preto (SP). Os folders também foram distribuídos para todas as unidades da rede 
básica de saúde de Ribeirão Preto e Bebedouro (SP) e nas dependências do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto - USP (HCRP-USP). Nós incluímos todas as mulheres com diagnóstico de SOP 
de acordo com o Consenso de Rotterdam (GROUP REA-SPCW, 2004a) ,definido pela presença 
de 2 ou 3 dos seguintes critérios: 1. Oligo e/ou anovulação; 2. Sinais clínicos e/ou bioquímicos de 
hiperadrogenismo; 3. Ovário policístico pela avaliação ultrassonográfica. Oligo e/ou anovulação 
foi definida pela presença de oligomenorréia (intervalo médio entre as menstruações  ≥ 35 e < 182 
dias) ou amenorréia (intervalo médio entre as menstruações ≥ 182 dias) (GOVERDE et al.,2009). 
Consideramos como hiperandrogenismo clínico quando ao menos uma das 3 características 
clínicas estivesse presente: hirsutismo, acne e alopecia androgênica. Hiperandrogenismo 
bioquímico foi definido como nível de testosterona sérica > 60 ng/dL (> 2,08 nmol/L) 
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(CARMINA et al., 2006). Ovário policístico foi definido pelo exame ultrassonográfico através da 
presença de 12 ou mais folículos em cada ovário medindo de 2-9 mm de diâmetro, e/ou aumento 
do volume ovariano (> 10 mL) (GROUP REA-SPCW, 2004b). Para cada caso foi incluído um 
controle pareado por idade (± 3 anos) da mesma população. Os seguintes critérios foram usados 
como exclusão porque eles são considerados como outras condições de saúde que interferem com 
os critérios de elegibilidade de COC: tabagismo; hipertensão arterial sistêmica; história de 
trombose venosa profunda (TVP) ou embolismo pulmonar; mutações trombogênicas conhecidas; 
história pregressa ou atual de doença cardíaca isquêmica; doença das valvas cardíacas; acidente 
vascular encefálico; lúpus eritematoso sistêmico (LES); migrânea; diabetes mellitus; doença da 
vesícula biliar; hepatite viral, cirrose, tumores hepáticos benignos ou malignos; condições que 
alteram a função hepática (uso de medicações hepatotóxicas, alcoolismo); anemia falciforme e 
uso de terapia anticonvulsivante. Os seguintes critérios também foram usados para exclusão, uma 
vez que podem afetar o desfecho dos resultados: consumo regular de álcool (≥ 3 vezes por 
semana); dependência de drogas; uso de contracepção hormonal (injetável no período de seis 
meses antes do início do estudo; oral, vaginal, transdérmico ou implante no período de dois meses 
antes do início do estudo); uso de estatinas, drogas anti-hipertensivas, metformina e drogas 
antiretrovirais. Todas as mulheres assinaram o termo de consentimento e o estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética local, número 808/2009. 

 

 

3.4 Avaliação antropométrica e ultrassonográfica 
 

 

Todas as avaliações foram realizadas pela manhã, entre sete e nove horas, após jejum 
noturno de pelo menos dez horas. Antes do exame as mulheres repousaram em posição supina por 
um período de 15 minutos em uma sala com temperatura controlada entre 20-23º C. Pediu-se para 
as mulheres não usarem qualquer droga dentro de 48 horas antes da avaliação. O exame foi 
realizado durante a fase folicular (terceiro ao sétimo dia do ciclo) ou após ultrassonografia pélvica 
não mostrando evidência de folículo ≥ 10 mm ou corpo lúteo nas mulheres com amenorréia.  

Inicialmente avaliamos peso, altura e circunferência da cintura e do quadril. Pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram aferidas no braço esquerdo usando 
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio (valor médio de três medidas consecutivas). A 
ultrassonografia foi realizada cinco minutos após medidas de pressão arterial, utilizando uma 
sonda linear de 6-12 MHz (SP6-12) do aparelho Voluson 730 Expert (GE Medical Systems, Zipf, 
Áustria) com um eletrocardiograma acoplado para avaliação da artéria carótida e artéria braquial.  
Para avaliar a DHGNA e o volume ovariano utilizamos uma sonda convexa de 2-7 MHz (AB2-7) 
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do mesmo aparelho Voluson 730 Expert. Todos os exames ultrassonográficos foram realizados 
três vezes e o valor médio era usado.Todas as medições de pressão arterial e exames 
ultrassonográficos foram realizados pelo mesmo observador (WPM), que era cego para o 
diagnóstico de SOP.   

A ultrassonografia precedeu a coleta do sangue, já que esta pode influenciar os 
resultados da avaliação endotelial pela ultrassonografia. 

 

 

3.4.1 Espessura íntima média da artéria carótida comum (EIM) 
 

 

A imagem da carótida comum esquerda, incluindo a imagem do bulbo, foi obtida 
incluindo o sinal contínuo do eletrocardiograma (LIZARELLI et al., 2009; MARTINS et al., 
2008; NASTRI et al., 2008) (Figura 1). Guiado pela onda do eletrocardiograma, o quadro 
correspondente ao final da diástole (coincidente com a onda R) com a melhor qualidade 
subjetiva era escolhido. Dessa imagem, eram realizadas três medidas da EIM da parede distal 
da carótida comum esquerda, aproximadamente 10 a 20 mm proximal ao bulbo carotídeo. A 
média dessas três medidas foi considerada como a EIM de cada paciente (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Ultrassonografia da carótida próxima ao bulbo. 
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Figura 2. Medida da espessura íntima-média 

 

 

3.4.2 Índice de rigidez da artéria carótida (β) 

 

 

Os diâmetros sistólicos (DSC) e diastólicos (DDC) da carótida esquerda foram obtidos 

usando o modo B durante as ondas R e T do eletrocardiograma, respectivamente. Essas 

medidas foram realizadas três vezes, aproximadamente 10 a 20 mm proximal ao bulbo 

carotídeo, medindo-se a partir da íntima da parede distal até a íntima da parede proximal. A 

média dessas três medidas foi considerada como o DSC e DDC de cada paciente (Figura 3). A 

rigidez da carótida foi então calculada conforme a seguinte fórmula: Índice de Rigidez da 

artéria carótida (β) = ln (PAS/PAD) / ((DSC – DDC) / DDC); ln = logaritmo neperiano. 
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Figura 3. Medida do lúmen da carótida durante a diástole e sístole para determinação da 
rigidez carotídea (β). 
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3.4.3 Dilatação mediada por fluxo da artéria braquial (DMF) 
 
 

A artéria braquial direita era visualizada aproximadamente 5 a 10 cm proximal à fossa 
antecubital no plano longitudinal. Um segmento que apresentasse clara interface entre o lúmen e a 
parede vascular era então selecionado, incluindo o sinal contínuo do eletrocardiograma. De forma 
subjetiva, era escolhido o melhor quadro correspondendo ao final da diástole (coincidente com a 
onda R do eletrocardiograma) e três medidas do diâmetro arterial eram realizadas, da íntima da 
parede distal até a íntima da parede proximal. A média dessas três medidas era considerada como 
o diâmetro basal da artéria braquial (DBpré) (Figura 4). Com a finalidade de induzir a 
vasodilatação, um manguito pneumático de um esfigmomanômetro convencional era posicionado 
no antebraço imediatamente abaixo do epicôndilo medial e inflado até 50 mmHg acima da PAS 
ou 200 mmHg, qual fosse maior, e assim permanecia por cinco minutos. Decorridos cinco 
minutos o manguito era esvaziado rapidamente e, 60 segundos após, novos valores do diâmetro 
da artéria braquial (DBpós) eram obtidos  como já descrito anteriormente, e a dilatação mediada 
por fluxo (DMF) calculada através da fórmula: DMF=[(DBpós– DBpré) / DBpré] (Figura 5, Figura 
6). O intervalo de 60 segundos entre a liberação do manguito e a realização das medidas foi 
escolhido porque diversos estudos mostram que o máximo aumento do diâmetro ocorre neste 
período (CRAIEM et al., 2008; NICOLAU et al., 2010). 

 

 

Figura 4. Medida do lúmen da artéria braquial antes do estímulo: a média destas três medidas 
é utilizada na determinação da dilatação mediada por fluxo da artéria braquial. 
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Figura 5. Demonstração da rápida elevação da velocidade do sangue, ao se reduzir a pressão 
no manguito, o que serve como estímulo. 

 

 

Figura 6. Medida do lúmen da artéria braquial 1 minuto após o estímulo: a média destas três 
medidas é utilizada na determinação da dilatação mediada por fluxo da artéria braquial. 
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3.4.4 DHGNA (Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica) 
 

 

O diagnóstico e a classificação foram realizados como se segue (MA et al., 2009): 

grau I (leve) = aumento da ecogenicidade do fígado comparada com o córtex renal ou baço; 

grau II (moderada) = parede dos vasos hepáticos e portal borradas; grau III (severa) = 

visibilidade do diafragma prejudicada (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Ultrassonografia abdominal para diagnóstico e classificação de doença hepática 
gordurosa não alcoólica. 

 

 

3.5 Avaliação laboratorial 
 

 

Todas as avaliações foram realizadas pela manhã, entre sete e nove horas, após jejum 
noturno de pelo menos dez horas, logo após a avaliação ultrassonográfica. O exame foi realizado 
durante a fase folicular (terceiro ao sétimo dia do ciclo) ou após ultrassonografia pélvica não 
mostrando evidência de folículo ≥ 10 mm ou corpo lúteo nas mulheres com amenorréia.  
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Em cada avaliação, foram colhidos 20 mL de sangue total, armazenados em tubos 

cônicos de material plástico (Becton Dickinson, Plymouth, United Kingdom). 

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

horas após a coleta. O sangue total foi centrifugado a 2500 rpm em centrífuga Cientec CT 

5000 (Cientec Equipamentos para Laboratório, São Paulo, Brasil), em temperatura ambiente 

(média de 22oC, com variação entre 18 e 24oC) por 10 minutos e transferido para tubo plástico 

fechado, para manter o pH. O soro foi armazenado a -80oC para dosagem simultânea das 

seguintes variáveis:   glicemia de jejum determinada pelo método de oxidase, utilizando-se o 

aparelho Konelab 60i (Wiener Lab®, Rosario, Argentina); colesterol total, lipoproteína de alta 

densidade (HDL colesterol) e triglicerídes (TG) determinados pelo método enzimático 

utilizando o analisador BT 3000 plus (Wiener Lab®, Rosario, Argentina). A lipoproteína de 

baixa densidade (LDL colesterol) foi calculada a partir da fórmula de Friedewald: LDL = 

colesterol total – (HDL + TG/5); SHBG e insulina foram dosadas pelo método de 

quimiluminescência, utilizando-se o aparelho DPC Immulite® 2000 (Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA, USA®); e a testosterona total foi determinada por 

radioimunoensaio, utilizando-se o cintilador Tri Carb 2100 TR (Packard Instrument 

Company, IL). O índice de androgênio livre (FAI) foi calculado usando a fórmula: FAI = 

testosterona total (nmol/L)/ SHBG (nmol/L) x 100. A resistência a insulina (RI) foi avaliada 

pelo quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI); QUICKI = 1 / (log [glicemia de 

jejum (mg / dL)] + log [insulina de jejum (µIU / mL)]). 

 

 

3.6 Tamanho do estudo 

 

 

Escolhemos avaliar aproximadamente 45 mulheres por grupo porque isto foi sugerido 

em revisões prévias sobre DMF (MOENS et al., 2005): “melhora significativa na DMF pode 

ser vista com 20 a 30 pacientes em um desenho de estudo cruzado, e em 40 a 60 pacientes em 

um desenho de estudo de grupo paralelo” e “Para alcançar uma diferença na DMF de 40%, 

por exemplo, 5% vs. 7%, respectivamente, com poder de 90%, 46 sujeitos tem que ser 

incluídos”. Adicionalmente, 45 sujeitos por grupo foi maior do que o tamanho da amostra 

estimado para outros parâmetros a fim de ter poder suficiente para detectar uma diferença 

relativa de 20% entre os grupos. Levando em conta dados de estudos prévios que avaliaram 

parâmetros similares em mulheres com SOP (FERNANDES et al., 2009; MARTINS et al., 
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2009), foram esperados os seguintes poderes estatísticos: índice de rigidez (β), > 90%; EIM, > 

95%; cintura, > 95%; PAS, >95%; PAD, > 95%; colesterol total, > 95%; HDL-colesterol, > 

95%; LDL-colesterol, > 90%; glicemia de jejum, > 95%. Uma limitação seria quando 

comparar a DMF, na qual o poder estimado seria somente de 65% para detectar uma diferença 

relativa de 20%. 

 

 

3.7 Avaliação estatística 

 

 

Distribuição de normalidade foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Média e 

desvio padrão (DP) foram determinados para os dados com distribuição paramétrica, 

enquanto mediana e percentis 25 e 75 forma determinados para os outros dados. A presença 

de DHGNA foi avaliada como proporção. Análise estatística foi realizada usando o SPSS 

18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). Comparações dos parâmetros quantitativos entre os grupos 

SOP e controle foram realizadas pelo teste t não pareado (quando a distribuição normal foi 

assumida) ou pelo teste de Mann-Whitney. Em relação à presença e grau da DHGNA, as 

proporções foram comparadas entre os grupos pelo Chi-quadrado. Nós estimamos o poder 

estatístico para DMF, considerando uma diferença relativa de 20% como clinicamente 

relevante. A correlação de Spearman da presença e grau de DHGNA com outras variáveis foi 

realizada. O nível de significância estatística foi adotado como p < 0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Participantes 

 

 

Avaliamos 407 mulheres das quais 329 preencheram os critérios de inclusão. O 

diagnóstico de SOP foi feito em 81 mulheres, mas 36 delas apresentaram um ou mais critérios de 

exclusão. Dessa forma, 45 mulheres com SOP completaram a avaliação em nosso estudo: 38 

tinham oligomenorréia ou amenorréia (oligomenorréia = 31 e amenorréia = 7); 42 tinham 

hiperandrogenismo (somente clínico  = 6, somente laboratorial = 8 , ambos = 28); e 32 tinham 

ovário policístico à avaliação do ultrassom. Quando combinamos os critérios, 13 apresentaram 

somente oligomenorréia e/ou amenorréia + hiperandrogenismo (clínico ou laboratorial); 3 

apresentaram somente oligomenorréia e/ou amenorréia + ovário policístico; 7 apresentaram 

somente hiperandrogenismo (clínico ou laboratorial) + ovário policístico; e 22 apresentaram todos 

os 3 critérios. Das outras 248 mulheres, selecionamos as 25 primeiras que não apresentavam 

nenhum critério de exclusão, pareando pela idade. 

Nenhuma diferença significativa foi observada entre mulheres obesas com SOP e 

controles em relação às medidas antropométricas (idade, peso, IMC, circunferência da cintura 

e do quadril, relação cintura/quadril, pressão arterial sistólica e diastólica, Tabela 1). Quando 

comparamos as dosagens laboratoriais (Tabela 2), a diferença significativa observada foi 

somente um aumento do FAI no grupo SOP: 10,43 (6,97-16,93) vs. 6,84 (4,92-9,75); mediana 

(percentil 25-75); p < 0,01 pelo teste de Mann-Whitney. Adicionalmente, uma tendência de 

aumento na insulina (10,06±6.66 µUI/mL vs. 7,45±5.88 µUI/mL, média±desvio padrão, p = 

0,05 pelo teste t não pareado) e redução no QUICKI (0,35 (0,32-0,38) vs. 0,38 (0,34-0,43), 

p=0,05 pelo teste de Mann-Whitney) foi observada no grupo SOP. EIM da carótida e índice 

de rigidez não foram diferentes entre os grupos, mas a DMF foi relativamente 20% maior no 

grupo controle (7,00±3,87 % vs. 8,41±3,79 %, p = 0,08). Usando os presentes resultados, o 

poder estatístico para detectar uma diferença relativa de 20% na DMF, entre os grupos, foi 

somente 40%.  

A proporção de DHGNA foi significativamente mais alta no grupo SOP (Tabela 3, 73,4% 

vs. 46,6%, p<0,01). A proporção foi alta, independentemente dos critérios usados para o 

diagnóstico de SOP: DHGNA foi observada em 9 das 13 (69,2%) mulheres somente com 

oligomenorréia ou amenorréia + hiperandrogenismo; em 3 das 3 (100,0%) mulheres somente com 
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oligomenorréia ou amenorréia + SOP; em 6 das 7 (85,7%) mulheres somente com 

hiperandrogenismo + SOP (85,7%); e em 14 das 22 (63,6%) mulheres com todos os três critérios. 

Avaliando a correlação entre a presença e grau de DHGNA com os outros parâmetros avaliados, 

observamos uma correlação positiva e significativa com a idade (r=0,22; p=0,03 usando a 

correlação de Spearman), peso (r=0,27, p=0,01), IMC (r=0,32, p <0,01), circunferência da cintura 

(r=0,48, p<0,01), relação cintura/quadril (r=0,47, p<0,01), PAS (r=0,22, p=0,03), PAD (r=0,29, 

p=0,01), insulina (r=0,44, p <0,01), triglicérides (r=0,29, p=0,01) e FAI (r=0,32, p=0,01); uma 

correlação negativa e significativa foi observada com QUICKI (r=-0,44, p<0,01) e SHBG (r=-

0,36, p<0,01). 
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Figura 8. Fluxograma de inclusão do estudo 

Mulheres que entraram em contato com a 
pesquisadora (n=407) 

Mulheres que não preencheram os 
critérios de inclusão (n=78) 

 

Mulheres elegíveis (n=329) 

Mulheres com SOP 
(n=81) 

 

Mulheres controles (n=45) 

Critérios de 
exclusão (n=36) 

Mulheres controles avaliadas 
(n=45) 

Mulheres com SOP 
avaliadas (n=45) 
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Tabela 1. Parâmetros antropométricos e pressão arterial sangüínea em mulheres obesas com síndrome 
dos ovários policísticos (SOP) e controles  

 SOP (N=45) Controle (N=45) P 

Idade (anos) 31,61±4,14 31,78±4,18 0,85 

Peso (Kg) 90,62±12,12 90,80±10,04 0,94 

IMC (Kg/m²) 34,78±2,92 34,55±3,12 0,72 

Circunferência da cintura (cm) 103,71±8,83 103,09±8,51 0,73 

Circunferência do quadril (cm) 118,82±7,92 120,73±7,88 0,25 

Relação cintura/quadril 0,88±0,08 0,85±0,08 0,11 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 125,82±11,51 124,89±11,61 0,70 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Média da pressão arterial (mmHg) 

84,49±7,93 97 

97,57± 8,34 

82,27±8,66   

96,80± 9,02                

0,21   

0,67 

IMC = índice de massa corporal  

 

 

Tabela 2. Parâmetros ultrassonográficos e laboratoriais em mulheres obesas com síndrome dos 
ovários policísticos (SOP) e controles.  

 SOP (N=45) Controle (N=45) P 

Insulina de jejum (µUI/mL) 10,06±6,66 7,45±5,88 0,05* 

Glicemia (mg/dL) 82,24±5,93 84,13±9,66 0,27* 

QUICKI 0,35 (0,32-0,38) 0,38 (0,34-0,43) 0,05** 

Colesterol total (mg/dL) 201,74±36,12 195,23±31,74 0,38 

Triglicérides (mg/dL) 102,5 (80,5-163,0) 119,0 (81,5-158,0) 0,65** 

HDL-colesterol (mg/dL) 54,12±9,64 51,66±7,76 0,19* 

LDL-colesterol (mg/dL) 122,19±28,87 118,44±25,52 0,53* 

FAI (%) 10,43 (6,97-16,93) 6,84 (4,92-9,75) <0,01** 

Testosterona (ng/dL) 85,80 (61,48-203,70) 66,00 (52,04-92,45) 0,11** 

SHBG (nmol/L) 32,64±18,41 37,56±20,59 0,24* 

EIM (mm) 0,50 (0,46-0,54) 0,50 (0,46-0,53) 0,85** 

Rigidez da carótida (β) 4,23±1,22 4,20±1,19 0,91* 

DMF (%) 7,00±3.87 8,41±3,79 0,08* 

Dados apresentados como média±DP ou mediana (percentil 25-75); QUICKI = quantitative 
insulin sensitivity check index; FAI = Índice de androgenio livre; SHBG: globulina carreadora 
de hormônios sexuais; EIM = Espessura íntima média; DMF = dilatação mediada por fluxo da 
artéria braquial; * = p-valor obtido pelo teste t não pareado; ** = p-valor obtido pelo teste de 
Mann-Whitney. 
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Tabela 3. Proporção de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) em mulheres obesas com 
SOP e controles. 

  

SOP (N=45) 

N (%) 

Controle (N=45) 

N (%) p 

DHGNA Ausente 12 (26,7) 24 (53,3)  

 Grau I  25 (55,6) 19 (42,2)  

 Grau II 8 (17,8) 2 (4,4)  

 

Grau I +II 

Grau III 

33 (73,4) 

0 (0,0) 

21 (46,6) 

0 (0,0) 

0,01 

 

P-valor obtido pelo teste Chi-quadrado.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo observamos que a proporção de DHGNA entre mulheres obesas, 

sem outras condições de saúde que restringem o uso de COC, foi elevada e significativamente 

maior no grupo SOP (73,4%) quando comparado com o grupo controle (46,6%). A SOP 

também foi associada com FAI mais elevado e com tendência a aumento da insulina de jejum, 

diminuição do QUICKI e diminuição da DMF. Observamos também que a DHGNA 

correlacionou-se com marcadores de risco metabólicos e cardiovasculares severos. 

A principal limitação do presente estudo foi o tamanho da amostra, o qual não prove 

poder suficiente para detectar uma diferença relativa de 20% na DMF. De qualquer modo, o 

tamanho da nossa amostra esteve de acordo com as sugestões de revisões prévias (MOENS et 

al., 2005), e foi consideravelmente maior do que a média de tamanho de amostras de estudos 

avaliando DMF em grupos paralelos, a qual é aproximadamente 20-25 sujeitos por grupo 

(BOTS et al., 2005) . Embora todas as medidas ultrassonográficas fossem realizadas por um 

único observador usando imagens de alta qualidade, a reprodutibilidade dessas medidas 

(ambas ultrassonográficas e laboratoriais) não foram avaliadas no presente estudo.  Outra 

limitação foi a avaliação da rigidez arterial somente pela estimativa da US do índice de 

rigidez carotídeo: a velocidade da onda de pulso da carótida-femoral (PWV) é geralmente 

aceito como o mais simples, não invasivo, robusto e reprodutível método para determinar a 

rigidez arterial e é considerado a medida ‘padrão ouro’ da rigidez arterial (LAURENT et al., 

2006). Deve-se ainda considerar que, excluindo condições de saúde severas, algumas delas 

associadas à SOP (por exemplo, diabetes), podemos reduzir diferenças entre mulheres com 

SOP e controles em alguns dos parâmetros avaliados; por outro lado, fomos capazes de 

avaliar corretamente mudanças em grupos específicos de mulheres obesas, os quais são mais 

propensos de serem submetidos à contracepção hormonal. Pela definição de uma faixa 

específica de IMC e pareando por idade, parâmetros relacionados com o desfecho dos 

resultados, nós evitamos fatores de confusão entre os dois grupos. Adicionalmente, este é o 

primeiro estudo que avaliou múltiplos marcadores ultrassonográficos de risco metabólico e de 

doença cardiovascular (DHGNA, DMF, EIM) em mulheres com SOP, e avaliou neste grupo 

particular de mulheres (obesas sem outras condições de saúde que interferem com os critérios 

de elegibilidade de COC). Finalmente, todos os exames de US foram realizados por um único 

observador que era cego para o diagnóstico de SOP. 
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Comparando nossos resultados com estudos prévios, outros autores também 

observaram uma alta proporção de DHGNA entre mulheres com SOP (VASSILATOU et al., 

2010; GUTIERREZ-GROBE et al., 2008; ZHENG; DING, 2008): em todos estes estudos a 

proporção de mulheres com DHGNA em mulheres com SOP foi quase o dobro da observada 

em mulheres sem SOP, similar aos nossos achados (73,4% vs. 46,6%). Observamos também 

uma alta proporção de DHGNA (de 63,6% para 100%) independentemente do critério usado 

para o diagnóstico de SOP. Em nosso estudo, a proporção de DHGNA em mulheres com SOP 

foi mais alta do que em estudos prévios [36,8% (VASSILATOU et al., 2010); 42% (ZHENG; 

DING, 2008) e 62% (GUTIERREZ-GROBE et al., 2008)]. Uma explicação para tal diferença 

é que nós avaliamos somente mulheres obesas, e a obesidade está claramente associada com 

DHGNA.  

A prevalência de DHGNA, caracterizada pela infiltração de gordura no fígado, varia 

de 14 a 40% na população geral e de 50 a 90% em mulheres obesas (ÂNGULO, 2007). 

Estudos prévios observaram mudanças no metabolismo da glicose            de sujeitos com 

DHGNA, reforçando a hipótese de que a hiperinsulinemia seria o mediador do aumento da 

gordura hepática pela diminuição da oxidação de ácidos graxos no fígado e do aumento da 

circulação de ácidos graxos associados com a redução da sensibilidade a insulina (CORTEZ-

PINTO et al., 1999). A observação da elevada prevalência de DHGNA em mulheres obesas, 

sem outras condições de saúde que restringem o uso de, é importante, visto que tanto a 

DHGNA quanto o COC são fatores de risco para tumores hepáticos (EVERT; 

DOMBROWSKI, 2008; CIBULA et al., 2010). Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes 

com gordura hepática evoluem para esteatohepatite com alto risco para o desenvolvimento de 

cirrose, insuficiência hepática terminal e carcinoma hepatocelular (MARCHESINI et al., 

2003). Um estudo observou que a prevalência de esteatohepatite não alcoólica em mulheres 

obesas com SOP também foi aproximadamente o dobro das mulheres sem SOP (44,0% vs. 

20,8%) quando feita a biópsia hepática (HOSSAIN et al., 2011). 

Quando examinamos os nossos resultados dos marcadores ultrassonográficos de 

função e estrutura arterial, não encontramos nenhuma diferença entre o grupo SOP e controle 

em relação à EIM e índice de rigidez da carótida. Considerando a EIM, outros estudos não 

demonstraram diferenças significativas na EIM comparando mulheres com SOP e controles 

sendo ambas obesas (PAMUK et al., 2010) e não obesas (ARIKAN et al., 2009; SOARES et 

al., 2009). De qualquer modo, há evidência de que a SOP pode estar relacionada à piora da 

EIM na vida mais tardia: mulheres com SOP com 45 anos ou mais tiveram EIM maior do que 

as controles (0,78mm vs. 0,70mm, p<0,01) (TALBOTT et al., 2000).  
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No que diz respeito ao índice de rigidez da carótida e DMF, encontramos grande 

heterogeneidade nos resultados de publicações prévias. Alguns estudos observaram vasos 

mais rígidos em mulheres com SOP quando avaliaram mulheres não obesas (KAYA et al., 

2010; SOARES et al., 2009) e mulheres com hipertensão leve (SASAKI et al., 2011), 

enquanto outros estudos observaram rigidez vascular similar comparando mulheres com e 

sem SOP (CUSSONS; WATTS; STUCKEY, 2009; TOPCU et al., 2006). Quando 

comparamos DMF entre mulheres com SOP e controles, observamos uma tendência para 

resultados piores em mulheres com SOP (DMF foi aproximadamente 20% mais alta no grupo 

sem SOP, p = 0,08). O efeito da SOP na DMF é um assunto controverso (MARTINS et al., 

2009): vários estudos observaram valores baixos em mulheres com SOP (CUSSONS; 

WATTS; STUCKEY, 2009; KRAVARITI et al., 2005; SORENSEN et al., 2006) enquanto 

outros observaram resultados similares. Há um estudo com resultado muito similar ao 

observado no presente estudo: a SOP estava associada com uma tendência à diminuição da 

DMF (aproximadamente a mesma diferença relativa de 20%): 11,8±5,0% vs. 13,5±4,0%, 

p=0,08, mulheres com SOP vs. controle, respectivamente) (MORAN et al., 2009).  A 

diferença observada entre os estudos pode ser explicada pela heterogeneidade e 

reprodutibilidade das técnicas para avaliação da DMF e rigidez vascular (LIMA et al., 2010), 

heterogeneidade da SOP, e diferença nos critérios de inclusão e exclusão usados pelos autores 

nos diferentes estudos.   

Embora nossos resultados não levem a implicações clínicas diretas, uma vez que a 

obesidade já é uma contra-indicação relativa para o uso de COC, a alta proporção de DHGNA 

observada em mulheres obesas, especialmente naquelas com SOP, já excluídas condições 

severas de saúde que restringem o uso de COC, deveria ser considerada na escolha da melhor 

opção contraceptiva para estas mulheres. Adicionalmente a SOP foi associada com tendência 

a piora da resistência a insulina e função endotelial. Por outro lado, a SOP não foi associada 

com piora da rigidez carotídea e EIM, pressão arterial e perfil lipídico. Mais estudos ainda são 

necessários para investigar o impacto metabólico e cardiovascular em mulheres com SOP: 

estes estudos deveriam ter alto poder para detectar todas as diferenças relevantes; a rigidez 

arterial deveria ser avaliada por um método robusto (por exemplo, carótida-femoral PWV). 

Preferencialmente, estes estudos deveriam seguir as mulheres durante toda a idade 

reprodutiva para observar a história do desenvolvimento de doença cardiovascular, ajustando 

para alguns fatores de confusão.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos que a SOP em mulheres obesas, sem outras condições clínicas que contra-

indiquem o uso de  COC, esteve associada com aumento do risco de DHGNA (quase duas 

vezes) e que a DHGNA está associada com marcadores de risco metabólicos e 

cardiovasculares severos. Esses dados poderiam servir de critérios futuros para o uso de COC 

nessa população. 
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APÊNDICE 

 

 

Mulheres interessadas em participar de um projeto de pesquisa que fará um “check-

up” para doença cardiovascular e fornecerá DIU de cobre de DIU Mirena, favor entrar em 

contato com Hospital das Clínicas, tel.: 3602-2330 ou 3602-2701. 

Critérios para participar: mulheres entre 18 e 40 anos; acima do peso (obesas); não 

fumantes; não usuarias de anticoncepcional oral ou injetável; não ter hipertensão, diabetes, 

doenças da tireóide.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A – MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

Formulário de Avaliação Clínico – Laboratorial  
 
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:      
Hiperandrogenismo laboratorial:    
Ultrassonografia com padrão de ovário policístico  
G___P___A 
Uso de  método anticoncepcional hormonal:  
  oral     injetável mensal     injetável trimestral     implante  
 Há quanto tempo ____meses                   Por quanto tempo:_____anos 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizada de forma alguma. Em caso de 

dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ou pelo telefone (16) 

3602-2228. 

 

Título do Projeto: 

Efeito do sistema intra-uterino liberador de levonorgestrel sobre o sistema hemostático e 

função arterial de mulheres obesas. 

Pesquisadores Responsáveis: 

Dr. Rui Alberto Ferriani – CRM /SP 37642 

Telefone de contato: 3602-2815 / 3602-2816 / 

Pesquisadores participantes: 

Dra. Lucimara Facio Nobre Zueff - CRM/SP 105835 

Dr. Wellington de Paula Martins - CRM/SP 104946 

Dra. Carolina Sales Vieira - CRM/SP 99967 

Telefone de contato: 3963-2791 

 

1) Objetivos do projeto: 

A trombose venosa é uma doença em que um coágulo de sangue se forma na veia e obstrui a 

passagem de sangue para alguma parte do corpo. Quatro em cada 100 mil mulheres que não 

tomam pílula têm risco de ter trombose. As pílulas anticoncepcionais que contém 2 
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hormônios (estrogênio e progesterona), aumentam esse risco em torno de 3 a 18 vezes, e a 

gravidez e o período pós-parto em cerca de 60 vezes. Os anticoncepcionais só de progesterona 

têm a vantagem de não alterar a coagulação do sangue, não aumentando o risco dessa doença.  

Existe uma opção de evitar a gestação que é o DIU (sigla para dispositivo intra-uterino), que é um 

material estéril, em forma de T, que fica dentro do útero impedindo a gravidez. Existem vários 

modelos de DIU, dentre eles o de cobre e um que solta diariamente hormônio (DIU liberador de 

levonorgestrel). Eles tornam mais difícil a passagem do espermatozóide, impedindo a fertilização do 

óvulo. O DIU com hormônio age através do hormônio que ele libera, deixando o revestimento do 

útero mais fino, impedindo a chegada do espermatozóide no óvulo e em algumas vezes, impedindo 

a ovulação. O objetivo desse projeto é estudar o efeito do DIU que libera hormônio na coagulação 

do sangue, nas substâncias encontradas no sangue associadas com doença do coração e em exames 

como ultrassonografia do coração e dos vasos sangüíneos por doze meses de uso deste DIU. 

Algumas mulheres usarão esse DIU liberador de levonorgestrel e outras usarão o DIU de cobre 

(sem hormônio), para compararmos os efeitos exclusivos do DIU com medicação, após um sorteio.  

A confirmação de que esse DIU com hormônio não afeta o sistema de coagulação e não altera 

os vasos sanguíneos é importante para que ele se torne uma opção segura de anticoncepção 

para mulheres com obesidade ou com risco elevado de trombose . 

 
2) Participação: 

Sua participação no projeto consiste em ser submetida à retirada de 40 ml (cerca de três colheres de 

sopa) de sangue para exames no dia da inserção do DIU, seis e doze meses após a inserção do 

mesmo. Ocorrerá uma leve dor da agulha para coleta sangüínea que é habitualmente bem tolerada. 

Além disso, faremos exames das artérias (vasos que levam o sangue do coração ao corpo) do 

braço e do pescoço com o aparelho de ultrassonografia para avaliar se há interferência ou não 

na saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, você terá um exame ginecológico completo e 

seguimento durante todo o tempo da pesquisa e se optar por continuar usando o DIU, 

permanecerá sob atendimento clínico em nosso serviço. 

 

3) Informações sobre a medicação: 

O DIU que libera hormônio é um método anticoncepcional como o DIU de cobre. Trata-se de 

um dispositivo de 32 mm de comprimento, em forma de T, com um reservatório que contém 

52 mg de um hormônio chamado levonorgestrel, que é um progestagênio, que em teoria não 

aumenta risco de trombose. Ele atua liberando uma pequena quantidade de hormônio 



Anexos  |  64 

diretamente na parede interna do útero, continuamente, por cinco anos. O DIU de cobre não 

tem o remédio e tem a mesma forma. 

Este método não aumenta o risco de câncer de mama ou útero, assim como não altera a 

fertilidade, você poderá engravidar assim que retirar o DIU.  

 

Benefícios: 

• Não precisará lembrar-se de ingeri-lo diariamente 

• Longa duração: tem duração de cinco anos  

• Método seguro (0 a 0,2 a cada 100 mulheres poderão engravidar em 5 anos com o DIU 

liberador de hormônio. A pílula tem um índice de 6 a 8 gestações em 100 mulheres em 

um ano, e o preservativo de 14 em 100 mulheres em um ano.)  

• Risco de gravidez ectópica (nas trompas) reduzido (cerca de 2 a cada 10.000 mulheres 

ao ano)  

• O DIU com hormônio reduz dores menstruais e fluxo de sangramento. Algumas 

mulheres param de menstruar.  

• O DIU de cobre não para a menstruação 

• Não interfere nas relações sexuais 

• Rapidamente reversível: basta retirá-lo caso deseje gravidez 

 

Riscos: 

• Perfuração da parede do útero (muito raro quando a inserção é feita corretamente 

(cerca de 1 caso/3000 inserções) 

• Sangramentos irregulares  

• Pode causar sensibilidade mamária, acne, dor abdominal, dor nas costas, cefaléia, 

depressão, náuseas, edema que são transitórios e costumam melhorar 

espontaneamente. Esses sintomas não são relacionados ao DIU de cobre 

 

4) Custo da medicação: 

Você não terá gastos, a medicação será fornecida pela pesquisadora e você terá uma ajuda de 

transporte para se locomover ao hospital em 3 retornos (início, 6 e 12 meses). 

  

5) Formas de ressarcimento e indenização: 

Não haverá recompensa financeira para as pacientes que participarem do estudo. Na 

eventualidade de que qualquer paciente venha a necessitar de qualquer tratamento e ou medicação 
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relacionados à pesquisa, estes serão fornecidos gratuitamente, sob nossa responsabilidade. Quanto 

à indenização, esclarecemos que se trata de um projeto sem financiamento externo e que será 

desenvolvido com recursos próprios da instituição. Assim sendo, 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. 

 

Eu,________________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Efeito do sistema intra-uterino liberador de 

levonorgestrel sobre o sistema hemostático de mulheres obesas”, como sujeito. Fui 

devidamente informada em detalhes pelo(s) pesquisador(es) responsável(is) no que diz 

respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos que serei submetida, aos riscos e 

benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem como à indenização 

se houver danos decorrentes da pesquisa. Declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos 

e das condições que me foram asseguradas, aqui listados: posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/ tratamento; a garantia de 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 

submetida; a segurança de que não serei identificada e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada a minha privacidade; o compromisso de que me será prestada 

informação atualizada durante o estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de 

continuar dele participando; 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. 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a minha vontade de participar desse estudo. 

 

Ribeirão Preto, _____ de ____________________________ de ___________. 
 

Se você concordar com a pesquisa assine abaixo: 

 

 

 Assinatura do voluntário  Assinatura do investigador/ testemunha 


