
Michelle Patrocínio Rocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do metabolismo de quilomícrons 
artificiais em pacientes obesas e não obesas, 

portadoras da síndrome dos ovários 
policísticos 

 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título 
de Doutor em Ciências 
 
Área de concentração: Endocrinologia 
Orientador: Prof. Dr. José Antonio Miguel Marcondes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Paulo 

2007 



 

 

 



 

Dedicatória 
 
 

 

A DEUS, que está comigo, em todos os momentos, me proporcionando 

saúde e determinação para aprender.  

Aos meus pais, Cerson e Wandete, razões da minha vida, meus alicerces e 

meus eternos amores. 

Ao meu noivo, Cesar Alexandre, pela confiança, amor e compreensão. ‘ 

À tia Sandra, pelo apoio nos meus estudos desde a minha infância.  

À minha avó Ermelinda (in memorian), saudades sempre. 

Aos tios, tias, primos e primas, que em todos os momentos que estamos 

juntos, me alegram e renovam a minha energia. 

Aos meus quase familiares, Marta, Florisvaldo e Marilda, pelo carinho de 

sempre. 

Aos amigos do Hospital Santa Marcelina, Alexis, Loraine e Ana Luiza. 

Aos colegas do plantão, do Hospital Santa Marcelina. 

Aos atuais e ex-residentes, de Endocrinologia do Hospital Santa Marcelina.    

À Dra. Ana Paula Cavalcante Normando, que sempre me apoiou e 

incentivou.  



 

Aos amigos: Flávia, Emília, Jandimare, Viviane e Félix pela eterna amizade, 

paciência, carinho em todos estes anos. 

Aos amigos de Vitória no ES, que desde a faculdade acompanham o meu 

amor pela Endocrinologia. 

Às pacientes, pela disponibilidade, confiança e carinho. 

A minha capacidade, de chorar de felicidade, ao escrever esta parte da tese 

e saber que consegui. 

 

 
 



 

Agradecimentos 
 
 

 

Ao Prof. Dr. José Antonio Miguel Marcondes, meu orientador, meu atual 

ídolo na endocrinologia, pelos ensinamentos sempre primorosos, paciência, 

dedicação, compreensão e disponibilidade na realização desta tese. 

Ao amigo de pós-graduação Cristiano Roberto Grimaldi Barcellos, pela força 

em momentos difíceis, pela ajuda e principalmente pelo carinho e amizade. 

À Dra. Sylvia Yamashita Asaka Hayashida, pela inestimável contribuição no 

desenvolvimento desta investigação. 

À Rosângela Fernandes Amâncio, pela ajuda no desenvolvimento desta tese 

e pela amizade. 

Ao meu co-orientador, Prof Dr. Raul Cavalcante Maranhão, pela 

oportunidade concedida de desenvolver a tese no laboratório de Lípides do 

INCOR, e por sua dedicação à pesquisa. 

À amiga Daniella Curi, pela ajuda na seleção das pacientes. 

Aos colegas do Laboratório de Lípides do INCOR, pela ajuda em alguns 

experimentos. 

Aos funcionários do Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/ LIM-

42, pela realização das dosagens hormonais.  

Aos funcionários da sala de testes do ambulatório 4B, pelo auxílio na 

realização dos testes dinâmicos. 



 

Aos funcionários da Endocrinologia, Rubens, Márcia, Maria Aparecida e 

Rosana, pelo apoio e carinho.  

À Prof. Dra. Berenice Bilharinho de Mendonça, pelo inestimável apoio de 

sempre. 

Ao Dr. Gustavo Maciel, pelo incentivo. 

Ao Antonio de Castro Bruni, pela elaboração do estudo estatístico. 

À Maria Beatriz Dias Seiffert de Assis, pela revisão ortográfica e de inglês. 

Ao Josué Moreira de Souza, do Serviço de Documentação Científica da 

FMUSP, pela formatação desta tese. 

 
  



 

 
 
 

Normalização adotada 
 
 

 

Esta tese 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. Serviço de Biblioteca e 

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

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

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

2a ed. São Paulo: Seviço de Blibioteca e Documentação; 2005. 

 

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

Indexed in Index Medicus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sumário 
 

 

Lista de Abreviaturas 
Lista de Símbolos 
Resumo 
Summary 

1. Introdução....................................................................................................... 1 
1.1  Síndrome dos Ovários Policísticos ....................................................... 2 
1.2  Lipoproteínas......................................................................................... 9 
1.3  Por que estudar o metabolismo de quilomícrons na SOP? ................... 13 
1.4  Justificativa do estudo da cinética de quilomícrons artificiais................... 17 

2. Objetivos....................................................................................................... 18 

3. Métodos........................................................................................................ 20 
3.1  Seleção das pacientes ........................................................................ 21 
3.2  Protocolo ............................................................................................. 23 
3.3  Métodos............................................................................................... 27 
3.4  Análise estatística ............................................................................... 29 

4. Resultados.................................................................................................... 30 
4.1  Caracterização dos grupos ................................................................. 31 
4.2  Cinética plasmática de quilomícrons artificiais.................................... 40 
4.3  Comparações entre os 4  grupos........................................................ 45 
4.4  Influência das variáveis na Taxa fracional de remoção plasmática 

de  14C-éster de colesterol .................................................................. 62 
4.5  Correlações Canônicas globais .......................................................... 67 
4.6  Coeficiente de Correlação de Pearson global .................................... 68 
4.7  Correlações Canônicas nas mulheres controles................................. 74 
4.8  Coeficiente de Correlação de Pearson das mulheres controles......... 75 
4.9  Correlações Canônicas nas pacientes com SOP ............................... 80 
4.10  Coeficiente de Correlação de Pearson das pacientes com SOP ....... 81 

5. Discussão ..................................................................................................... 87 

6. Conclusões................................................................................................. 102 

7. Anexos........................................................................................................ 104 

8. Referências................................................................................................. 147 
 



 

Lista de Abreviaturas 
 

 

17-OHP 17-hidroxiprogesterona 

ACTH hormônio adrenocorticotrófico 

AGL 

apo 

CA 

CT 

CV 

ácidos graxos livres 

apolipoproteína 

circunferência abdominal 

colesterol total 

coeficiente de variação 

Controle-N 

Controle-O 

grupo controle com índice de massa corporal normal 

grupo controle com índice de massa corporal obeso 

DHEAS sulfato de dehidroepiandrosterona 

DP desvio-padrão 

E2 

EHNA 

estradiol 

Esteatose hepática não alcoólica 

et al.  

f 

e outros 

estatística 

F cortisol 

FNC-21 forma não clássica de hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência da 21α-hidroxilase 

FSH hormônio folículo-estimulante 

GnRH hormônio liberador das gonadotrofinas 

HDL-C 

HOMA-IR 

IMC 

LDL-C 

LH 

LES 

LiH 

HDL-colesterol 

Modelo homeostático de resistência à insulina 

Índice de massa corporal 

LDL-colesterol 

hormônio luteinizante 

Lupus eritematoso sistêmico 

lipase hepática 



 

LLP 

PRL 

P 

lipase lipoprotéica 

prolactina 

progesterona 

P21 progesterona no 21º dia do ciclo menstrual 

SOP 

SOP-N 

 
SOP-O 

 
SHBG 

TT 

Síndrome dos Ovários Policísticos 

Síndrome dos Ovários Policísticos com índice de massa 
corporal normal 

Síndrome dos Ovários Policísticos com índice de massa 
corporal obeso 

globulina ligadora dos esteróides sexuais 

testosterona total 

TFR taxa fracional de remoção plasmática 

TFR- CE taxa fracional de remoção (em minutos) de 14C- éster de 
colesterol  

TFR- TG taxa fracional de remoção (em minutos) de 3H-triglicérides 

TG 

TL 

TTOG 

triglicérides 

testosterona livre 

teste de tolerância oral à glicose 

T4L tetraiodotironina livre 

 

 



 

Lista de símbolos 
 

 
% porcentagem 

/ por 

< menor que 

= igual 

> maior que 

± mais ou menos 

µg micrograma 

d dia 

dL decilitro 

g grama 

h hora 

Kg quilograma 

kg/m2 quilograma por metro quadrado 

L litro 

m2 metro quadrado 

mg miligrama 

mg/dL miligrama por decilitro 

mg/m2 miligrama por metro quadrado 

min minuto 

mL mililitro 

ng nanograma 

ng/dL nanograma por decilitro 

ng/mL 

pg/mL 

nanograma por mililitro 

picograma por mililitro 

pmol/L 

rpm 

vs 

x 

picomol por litro 

rotações por minuto 

versus 

vezes 

 

 



 

Resumo 
 
ROCHA MP. Avaliação do metabolismo de quilomícrons artificiais em 
pacientes obesas e não obesas, portadoras da síndrome dos ovários 
policísticos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2007. 165p. 
 

Este estudo teve como objetivos avaliar o metabolismo de quilomícrons 
utilizando a metodologia da cinética plasmática de uma emulsão de 
quilomícrons artificiais em pacientes com síndrome dos ovários policísticos 
(SOP), assim como o impacto da obesidade nesta cinética. Foram estudadas 
43 mulheres adultas jovens, subdivididas em 4 grupos, sendo 8 pacientes com 
SOP e  índice de massa corporal normal [SOP-N (IMC = 22,7 ± 1,9 Kg/m2)], e 
15 com IMC ≥30 kg/m2 [SOP-O (IMC = 33,8 ± 3,3 kg/m2)], pareadas com 20 
mulheres controles, sendo 10 com IMC normal [Controle-N (IMC = 21 ± 1,76 
kg/m2)] e 10 com IMC obeso [Controle-O (IMC = 33,7± 3,1 kg/m2)]. Quando os 
grupos foram comparados entre si, com relação às características 
antropométricas, perfil lipídico e apolipoproteínas; detectou-se diferença 
estatisticamente significante entre IMC (P < 0,001), circunferência abdominal 
(CA) (P < 0,001), colesterol total (P = 0,042), HDL-colesterol (P < 0,001), 
LDL-colesterol (P = 0,009), triglicérides (TG) (P < 0,001) e apolipoproteína B 
(P < 0,001).  As médias destas variáveis foram maiores nos grupos Controle-
O e SOP-O, não havendo diferenças entre eles. Com relação à 
apolipoproteína A1 e ácidos graxos livres não houve diferença entre os 
grupos. A média da apolipoproteína E foi significativamente maior no grupo 
Controle-N, não havendo diferença ao compararmos os outros três grupos 
entre si. Com relação à concentração dos hormônios, as pacientes com SOP 
tiveram médias significativamente maiores para a testosterona total e 
testosterona livre (TL) (P < 0,001, P = 0,001), respectivamente. O estradiol foi 
menor nas pacientes com SOP (P = 0,039), não havendo o impacto da 
obesidade nestas variáveis hormonais. A média da globulina ligadora dos 
esteróides (SHBG) foi significativamente maior no grupo Controle-N, não 
havendo diferença ao compararmos os outros três grupos entre si. Com 
relação ao modelo homeostático de resistência à insulina (HOMA-IR), houve 
um impacto significativo da obesidade e da SOP. A média do HOMA-IR foi 
significativamente maior nas mulheres obesas (Controle e SOP), e nas 
pacientes com SOP, ao compararmos com as controles pareadas para o IMC. 
Com relação à cinética plasmática de emulsão de quilomícrons artificiais, não 
houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, da taxa 
fracional de remoção plasmática de 3H-triglicérides (TFR-TG), que avalia 
indiretamente a lipólise das partículas de triglicérides dos quilomícrons pela 
lipase lipoprotéica. Com relação à média da taxa fracional de remoção 
plasmática de 14C- éster de colesterol (TFR-EC), houve diferenças 
estatisticamente significantes, sendo as médias das pacientes com SOP 
menores que as médias das mulheres controles (P = 0,004), sem impacto da 
obesidade nesta variável. Após a análise de regressão multivariada, não se 



 

observou influência de nenhuma das variáveis estudadas na TFR-EC das 
pacientes com SOP. Na análise de Correlação de Pearson, observamos 
nas pacientes com SOP, uma correlação direta entre IMC e TG (r = 0,480; 
P = 0,020), IMC e HOMA-IR (r = 0,687; P < 0,001), CA e TG (r = 0,574; 
P = 0,004), CA e HOMA-IR (r = 0,634; P = 0,001), HDL e SHBG (r = 0,481; 
P = 0,020), e correlação inversa entre IMC e SHBG (r = - 0,581; P = 0,004), 
CA e SHBG (r = - 0,629; P = 0,001), CA e HDL (r = - 0,464; P = 0,016), 
SHBG e TG (r = - 0,414; P = 0,050), SHBG e HOMA-IR (r = - 0.528; 
P = 0,010), TL e SHBG (r = - 0.510; P = 0,013). A diminuição da recaptação 
de remanescentes de quilomícrons, demonstrada através da diminuição da 
TFR-EC, é compatível com níveis circulantes maiores destes remanescentes, 
assim como um tempo de permanência maior na circulação, facilitando e 
progredindo o processo de aterosclerose. A diminuição da TFR-EC está 
presente na SOP, independentemente do IMC, sendo mais um fator de risco 
cardiovascular nas portadoras desta síndrome.  
 
Descritores: 1.Síndrome do ovário policístico  2.Quilomícrons/metabolismo 
3.Aterosclerose  4. Obesidade 
 



 

Summary 
 
Rocha MP. Evaluation of artificial chylomicrons metabolism in obese and 
nonobese patients with polycystic ovary syndrome [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007.  165p. 
 
The aims of this study were to evaluate the chylomicrons metabolism using 
the method of plasma kinetics of an emulsion of artificial chylomicrons in 
patients with polycystic ovary syndrome (PCOS), as well as the impact of 
obesity in this kinetics. Forty-three young adult women  were studied , 
subdivided into 4 groups: 8 of them, with PCOS and normal body mass index 
[ PCOS-N (BMI = 22.7 ± 1.9 kg/m2)], and  15 with BMI ≥30 kg/m2  [PCOS-O 
(BMI = 33.8 ± 3.3 kg/m2  )] , pairwise matched with 20 controls, being 10 with 
normal BMI [ Control-N (BMI =21 ± 1.76 kg/m2   )] and 10 with obese BMI 
[Control-O (BMI = 33.7 ± 3.1 kg/m2   )].  When  the  groups were compared 
among themselves,  in relation to the antropometric features, lipid  profile and 
apolipoproteins; it was detected a statistically significant difference among  
BMI (P < 0.001), waist circunference (WC) (P < 0.001), total cholesterol 
(P = 0.042),  HDL-cholesterol (P < 0.001), LDL-cholesterol (P = 0.009), 
triglycerides (TG) (P < 0.001) and apolipoprotein B (P < 0.001). The  means 
of these variables were higher in the Control-O and PCOS groups and there 
were no differences among them. In relation to apolipoprotein A1 and to free 
fatty acids, there was no difference among the groups. The means of 
apolipoprotein E was significantly higher in the Control-N group and there 
was no difference when we compared the other three groups among 
themselves. In relation to hormone concentration, the PCOS patients had  
means significantly higher for total testosterone and free testosterone 
(P < 0.001,  P = 0.001), respectively. Estradiol was lower in PCOS patients 
(P = 0.039), and there was no obesity impact in these hormonal variables. 
The means of sex hormone-binding globulin (SHBG) was significantly higher 
in the Control-N group, and there was no difference when we compared the 
other three groups among themselves. In relation to the homeostasis model 
assessment of insulin resistance (HOMA-IR), there was a significant impact 
of obesity and of PCOS. The means of HOMA-IR was significantly higher in 
obese women (Controls and PCOS),  and in PCOS patients when compared 
with pairwise matched controls for BMI. In relation to the plasma kinetics of 
artificial chylomicrons emulsion, there was no statistically significant 
difference among the groups, of the plasma 3H-triglyceride fractional 
clearance rate (TFR-TG) , which evaluates indirectly the lipolysis of 
triglycerides particles  of chylomicrons by the lipoprotein lipase. In relation to 
the means of plasma fractional clearance rate of 14C-cholesterol ester 
(TFR-EC), there were statistically significant differences, being the means of 
PCOS patients, lower than the means of controls (P = 0.004), without obesity 
impact in this variable. After the multivariate regression analysis, it was not 
observed influence of any of the variables studied in TFR-EC of PCOS 
patients. Using the Pearson’s Correlation analysis, we observed in PCOS 
patients, a direct correlation between BMI and TG (r = 0.480; P = 0.020), BMI 



 

and HOMA-IR (r = 0.687; P < 0.001), CA and TG (r = 0.574; P = 0.004), CA 
and HOMA-IR (r = 0.634; P = 0.001);  HDL and SHBG (r = 0.481;  P = 0.020) 
and  inverse correlation between  BMI and SHBG ( r = - 0.581; P = 0.004), 
CA and SHBG (r =  - 0.629; P = 0.001), CA and HDL (r = -0.464; P = 0.016), 
SHBG and TG ( r = - 0.414; P = 0.050),  SHBG and HOMA-IR ( r = - 0.528; 
P = 0.010),  TL and SHBG ( r = - 0.510; P = 0.013). The decrease of the 
uptake of chylomicrons remnants shown through the decrease of TFR-EC, is 
compatible with higher circular levels of these remnants, as well as a 
prolonged duration in the circulation, facilitating and proceeding to the 
atherosclerosis  process. The decrease of TFR-EC is present in  PCOS, 
independently of BMI, and it is one more cardiovascular risk factor for  PCOS 
patients. 
 
Descriptors: 1.Polycystic ovary syndrome  2.Chylomicrons/metabolism  
3.Atherosclerosis  4. Obesity 
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1.1  Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das endocrinopatias 

mais comuns, afetando 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva (1), 

sendo a principal causa de hirsutismo em nosso meio (72%) (2). A SOP foi 

descrita inicialmente por Stein e Leventhal (1935), os quais observaram uma 

associação entre amenorréia, hirsutismo e obesidade com ovários de 

aspecto policísticos (3). A heterogeneidade dos achados histológicos e das 

características clínicas levou ao estabelecimento do termo síndrome dos 

ovários policísticos. Em 1999, durante encontro organizado pelo National 

Institute of Health (NIH), foi elaborado um consenso de critério diagnóstico 

da SOP, que era baseado na presença de hiperandrogenismo e/ou 

hiperandrogenemia e anovulação crônica, com exclusão de causas 

secundárias de hiperandrogenismo; dentre elas a hiperplasia congênita de 

adrenal por deficiência da 21 hidroxilase, disfunção tireoidiana, Síndrome de 

Cushing, neoplasias secretoras de andrógenos ou uso de andrógenos 

exógenos (4). Em 2003, durante o Encontro das Sociedades Européia e 

Americana de Reprodução Humana realizada em Roterdã, foi elaborado um 

novo consenso que considera como diagnóstico da SOP, a presença de 2 

dos 3 critérios a seguir : disfunção menstrual, hiperandrogenismo e/ou 
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hiperandrogenemia e morfologia ovariana policística ao ultra-som, com a 

exclusão de causas secundárias de hiperandrogenismo (5). Em 2006, a The 

Androgen Excess Society sugere um novo critério diagnóstico para a SOP, que 

considera hiperandrogenismo e/ou a hiperandrogenemia, as características 

principais da síndrome, seguida de oligoanovulação e/ou ovários policísticos 

com exclusão de causas secundárias de excesso de andrógenos (6). A SOP, 

independentemente do critério utilizado, permanece como uma síndrome em 

que um único critério não é suficiente para seu diagnóstico. 

 

1.1.2  SOP e Doença Cardiovascular 

 

Existem evidências que a SOP é um fator de risco para doenças 

cardiovasculares. Wild et al. (7) demonstraram que mulheres hirsutas 

submetidas a cateterismo cardíaco apresentaram uma prevalência maior de 

ateromas que mulheres não hirsutas, enquanto Birdsall et al. (8) verificaram 

associação entre a morfologia ovariana policística ao ultra-som e a extensão 

de doença arterial coronariana em uma população de mulheres não 

selecionadas, submetidas a cateterismo cardíaco. Posteriormente, Dahlgren 

et al., em um trabalho retrospectivo, demonstraram que mulheres na 

menopausa com história pregressa de SOP apresentavam uma maior 

prevalência de hipertensão arterial e diabetes mellitus, com um aumento do 

risco relativo de infarto agudo do miocárdio da ordem de 7 vezes (9). Estes 

dados são compatíveis com os achados de Talbott et al., que verificaram um 

espessamento da íntima da artéria carótida, potencial marcador de doença 
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cardiovascular, em pacientes portadoras da SOP (10); e de Cristian et al. 

que observaram um aumento da prevalência de calcificação arterial 

coronariana, em 32 mulheres na pré-menopausa com SOP, comparadas 

com 52 mulheres normais submetidas à tomografia computadorizada (11). 

Mais recentemente, Lakhani et al. verificaram que pacientes com SOP 

apresentam uma disfunção endotelial da microcirculação (12), enquanto Orio 

et al., encontraram um efeito deletério sobre o sistema cardiovascular, 

caracterizado por aumento de massa do ventrículo esquerdo em pacientes 

adultas jovens com a síndrome (13).  

           Apesar destas evidências, estudos prospectivos não observaram uma 

maior prevalência de doença cardiovascular em pacientes portadores da 

SOP, apesar de um aumento significativo de hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemia e doença cerebrovascular não fatal (14, 15, 16). Alguns 

vícios de seleção importantes devem ser considerados, como critérios 

diagnósticos utilizados e faixa etária das pacientes estudadas. De fato, Legro 

sugere que: “A SOP pode desencadear o aparecimento de fatores de risco 

para doença cardiovascular, e até mesmo a presença de sinais subclínicos 

de aterosclerose, mas não reduzir a idade de apresentação clínica à faixa 

etária da pré-menopausa” (17). 

 

1.1.3  SOP e Distúrbio Metabólico 

 

Algumas possibilidades podem ser consideradas para justificar essa 

associação, como alterações da fibrinólise, resistência à insulina e 
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dislipidemia. Em 2002, Yildiz et al. verificaram que mulheres portadoras da 

SOP possuem fibrinólise prejudicada e esta é relacionada com aumento da 

concentração de testosterona (18). 

          Hiperinsulinemia e resistência à insulina são descritas em pacientes 

portadoras da SOP, independentemente do índice de massa corporal 

(IMC) (19). A resistência à insulina é considerada como um fator de risco 

para a doença arterial coronariana, uma vez que se associa à alteração do 

metabolismo dos hidratos de carbono, hipertensão arterial e perfil lipídico 

desfavorável, caracterizado principalmente por aumento de triglicérides e 

diminuição da HDL-C (20, 21, 22). Em 1988, Reaven et al. propuseram para 

esta associação, a denominação de síndrome plurimetabólica (20).  

           Evidências recentes demonstram que as anormalidades da distribuição 

de gordura corporal, mais do que o grau de obesidade, têm papel influente 

no risco de doenças endócrinas e cardiovasculares (23). A medida da 

circunferência abdominal foi incluída no National Cholesterol Education 

Program (NCEP ATP II 1993) (24), como critério para síndrome metabólica e 

marcador da adiposidade visceral, sendo que esta é associada positivamente 

com aumento do nível plasmático de ácidos graxos livres. Os adipócitos do 

compartimento visceral são metabolicamente mais ativos e o seu tamanho 

correlaciona-se com a liberação de ácidos graxos livres na circulação. O 

excesso de ácidos graxos livres na circulação leva ao acúmulo de gordura 

intra-hepática e intramiocelular, o qual se correlaciona positivamente com 

resistência à insulina (25). Sabe-se que a elevação sustentada de ácidos 

graxos livres leva à lipotoxicidade, apoptose de células β, inibição do uso de 

glicose pelo músculo e prejudica a função endotelial (26,27). Sendo assim, 
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os ácidos graxos livres podem ser considerados como o elo de ligação entre 

resistência à insulina e doença cardiovascular. Rajkhoma et al. verificaram 

que mulheres portadoras da SOP obesas tinham concentrações de ácidos 

graxos livres maiores que as portadoras da SOP não obesas, e esta 

alteração tinha correlação direta com a resistência à insulina (28).   

            As anormalidades que caracterizam a síndrome metabólica são 

encontradas com freqüência em pacientes portadoras da SOP. De fato, a 

prevalência da síndrome metabólica encontra-se aumentada tanto em 

adolescentes (37%) (29) quanto em pacientes adultas portadoras da SOP 

(33,4% a 46%) (30,31), exceto em uma casuística da Checoslováquia, 

onde a prevalência em pacientes com SOP não foi diferente da observada 

na população geral (1,6% vs 0%) (32).  Nessa casuística, foram estudadas 

predominantemente pacientes com SOP e IMC normal, enquanto nas 

demais casuísticas, houve uma predominância quase que absoluta de 

pacientes obesas. Esses dados são compatíveis com a prevalência da 

síndrome metabólica em nosso meio. De uma amostra de 73 pacientes 

com SOP, observamos uma prevalência geral de síndrome metabólica em 

38,4%. Considerando a prevalência da síndrome metabólica de acordo 

com o IMC, 23,8% das pacientes com sobrepeso e 62,9% das com 

obesidade apresentaram a síndrome metabólica, de acordo com uma 

modificação do critério do NCEP/ATP III (33, 34). Foi considerada a 

glicemia aos 120 minutos do teste de tolerância oral à glicose ao invés da 

glicemia de jejum, não tendo sido encontrada síndrome metabólica em 

nenhuma paciente com IMC normal.   
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1.1.4  SOP e Dislipidemia 

 

A dislipidemia pode ser a anormalidade metabólica mais comum na 

SOP (35). Em nossa casuística, 75% das pacientes apresentaram 

dislipidemia, de acordo com o critério para dislipidemia estabelecido pelo 

NCEP ATP III, sendo a anormalidade lipídica mais encontrada, uma redução 

da concentração da HDL-C, seguida do aumento da concentração de 

triglicérides (36); padrão este encontrado em estados de resistência à insulina. 

Anormalidade semelhante foi também encontrada por outros autores (35, 37, 

38, 39, 40, 41, 42,43), independentemente da presença de obesidade (44, 38, 

40, 45).  De fato, observamos que a prevalência de dislipidemia em nossas 

pacientes foi de 40%, 70% e 91% em pacientes com IMC normal, sobrepeso e 

obesidade, respectivamente, ficando claro que a obesidade potencializa essa 

anormalidade (36). Correlação significativa entre aumento da concentração 

de triglicérides e diminuição da concentração da HDL-C com a de insulina 

foi observada por Wild et al. (45), Slowinska-Srzednicka et al. (46), Conway 

et al. (38) e Robinson et al. (40), sendo que Wild foi o único que observou 

correlação entre esse perfil lipídico e concentração de testosterona (47).    

Outros autores, entretanto, encontraram também uma elevação da 

concentração da LDL-C, associada ou não a outras anormalidades 

lipídicas (12, 35, 39, 41, 42, 43). Esta anormalidade não é usualmente 

encontrada em estados de resistência à insulina. De fato, Legro et al. 

verificaram uma correlação entre a concentração de triglicérides e 

testosterona, além de uma correlação direta da insulina de jejum no nível de 

triglicérides (24).  
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Em relação às apolipoproteínas, Rajkhoma et al. não observaram 

diferença entre as concentrações de apoA1 ao comparar pacientes com 

SOP, obesas e não obesas entre si e nem pareadas para controle (28). Já 

Yilmaz Murat et al. encontraram uma diminuição de apoA1 nas pacientes 

obesas e não obesas com SOP, não observando diferença em relação à 

apoB (48). 

A administração de testosterona em dose baixa a mulheres 

normais, com uma média de idade de 39,6 anos e com tensão pré-

menstrual foi acompanhada de redução significativa das concentrações 

da HDL-C e aumento significativo da VLDL-C, não se observando 

diferenças nas concentrações de colesterol total, triglicérides, LDL-C e 

apoB (49). Por outro lado, o uso de análogos do GnRH nas pacientes 

portadoras da SOP, com redução significativa da concentração de 

testosterona e estradiol, não foi acompanhado de alteração de 

sensibilidade à insulina, nem do perfil lipídico (triglicérides , colesterol 

total e frações) (50 ,51). Já o uso de sensibilizadores da ação da insulina 

em pacientes com SOP produziu resultados controversos. A 

administração de troglitazona não foi acompanhada de alteração do perfil 

lipídico (52), fato este observado também por Ernest et al. com a 

administração de metformina (53), em pacientes com uma ampla variação 

de IMC. Em pacientes obesas, ao administrar-se cloridrato de metformina, 

foi observado tanto um aumento isolado da concentração da HDL-C 

(54,55,56) quanto  uma redução da concentração da LDL-C e de 

triglicérides (57), enquanto em pacientes não obesas, não se observou 

alteração significativa do perfil lipídico (56).  
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Anormalidades na composição e no tamanho das partículas da LDL-C 

em pacientes com SOP foram relatadas por dois autores. Pirwany et al. 

demonstraram um aumento da concentração da LDL-C tipo III (pequenas e 

densas). Embora não tenham observado diferença significativa entre as 

pacientes com SOP e o grupo controle para sensibilidade à insulina, 

avaliada através da insulina de jejum, demonstraram que o aumento isolado 

de triglicérides se correlacionou com a insulina basal e a relação 

cintura/quadril (43).  Já Dejager et al., demonstraram que as partículas da 

LDL-C de pacientes com SOP apresentam um diâmetro menor que o 

observado no grupo controle; entretanto não observaram alteração 

significativa da concentração de triglicérides, mas sim da HDL-C e da 

sensibilidade à insulina, menores nas pacientes com SOP (58). 

 

 

1.2  Lipoproteínas 

 

1.2.1 Lipoproteínas 

 

As lipoproteínas são complexos macromoleculares de lípides, 

representadas principalmente por colesterol (esterificado e não esterificado), 

triglicérides e proteínas. Enquanto o colesterol é um importante componente 

da membrana plasmática e precursor dos hormônios esteróides, as 

principais funções dos triglicérides são o armazenamento de energia (pelo 
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tecido adiposo) e substrato energético (pelo tecido muscular). Uma vez que 

as gorduras não são solúveis no plasma, os ésteres de colesterol e os 

triglicérides são localizados na região central das lipoproteínas; e o 

componente protéico, representado pelas apolipoproteínas, localiza-se em 

sua região periférica, juntamente com fosfolípides e colesterol não 

esterificado. As apolipoproteínas, além da função de servirem como 

elementos estruturais, também atuam como ligantes de receptores e 

cofatores reguladores. 

As lipoproteínas podem ser classificadas em cinco tipos, de acordo 

com seu tamanho e densidade: 

• Quilomícrons: constituem as maiores lipoproteínas, apresentando 

baixa densidade. Têm como principal apoproteína, a apoB48.  Sua 

região central é constituída basicamente por triglicérides, que 

respondem por aproximadamente 90% de sua composição. 

Sintetizados e secretados pelo intestino, os quilomícrons 

transportam colesterol exógeno, ácidos graxos e vitaminas 

liposolúveis absorvidos da alimentação. 

• VLDL-C: partícula rica em triglicérides (aproximadamente 80% da 

constituição do núcleo), é sintetizada pelo fígado, transporta 

triglicérides para os tecidos periféricos, sendo precursora das 

lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) e das LDL-C. A sua 

principal apolipoproteína é a apoB100. 

• IDL: partícula remanescente da VLDL. Formada após a hidrólise 

dos triglicérides da VLDL pela lipase lipoprotéica (LLP). O núcleo é 

composto por 50% de triglicérides e 50% de colesterol éster. 
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Aproximadamente metade das partículas de IDL é retirada do 

plasma para o fígado e a outra é usada para a formação da LDL.  

• LDL-C: Esta lipoproteína resulta do processamento hepático do 

remanescente da VLDL. O núcleo é rico em colesterol éster e 

corresponde à maioria do colesterol circulante no sangue. A 

principal apoproteína é a apoB100. A LDL tem papel importante no 

desenvolvimento de aterosclerose.   

• HDL-C: Parte da HDL é secretada pelo fígado e intestino sob a 

forma de uma partícula discóide (HDL nascente), contendo 

fosfolípides, apoA1 e apoA2, e parte provém do catabolismo das 

lipoproteínas ricas em triglicérides, quilomícrons e VLDL-C na 

circulação.  Na forma nascente, originada no fígado e no intestino, 

a HDL, sob a ação contínua da lecetina colesterol acil transferase 

(LCAT), a qual é ativada pela apoA1, desenvolve um núcleo de 

éster de colesterol, transformando a forma nascente em partícula 

pequena esférica, a HDL3. Por sua vez, as partículas da HDL3 

continuam a adquirir fosfolípides e colesterol adicional de 

membranas celulares e de componentes de superfície de 

quilomícrons e VLDL, sendo convertidas em HDL2, que são 

maiores e mais ricas em colesterol. As partículas da HDL2 são as 

principais responsáveis pelo transporte reverso de colesterol, 

processo pelo qual o colesterol excedente é removido dos tecidos 

periféricos para o fígado.  
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A origem das lipoproteínas pode ser decorrente da absorção de 

ácidos graxos e colesterol pelo intestino, denominada via exógena; ou 

secretadas pelo fígado, denominada via endógena. 

• Via exógena: Após a refeição, as células intestinais absorvem 

ácidos graxos e colesterol, os esterifica em triglicérides e colesterol 

éster, e incorporam ambos dentro do núcleo dos quilomícrons, os 

quais são originariamente sintetizados nas células do epitélio 

intestinal. Estes são secretados no plasma, e através do ducto 

torácico, chegam à circulação sistêmica. A apoCII da superfície dos 

quilomícrons ativa a LLP ligada ao endotélio capilar, a qual hidroliza 

os triglicérides do núcleo dos quilomícrons e libera ácidos graxos 

livres que são captados pelo tecido adiposo, para estoque, e pelo 

músculo, para obtenção de energia. Durante a lipólise, os 

quilomícrons diminuem de tamanho, e alguns componentes de sua 

superfície são transferidos para as HDL. As partículas 

remanescentes são denominadas quilomícrons remanescentes. Os 

quilomícrons remanescentes, a seguir, adquirem a apoCII da HDL e 

subseqüentemente são captados pelo fígado após a ligação aos 

receptores hepáticos denominados receptores de LDL e à proteína 

relacionada ao receptor de LDL, que reconhecem a apoE, ocorrendo 

assim, a degradação dos remanescentes de quilomícrons no fígado. 

• Via endógena: O fígado secreta partículas da VLDL, ricas em 

triglicérides no plasma, as quais adquirem apoCII da HDL. Como 

os quilomícrons, as VLDL interagem com a LLP do endotélio 

capilar e o núcleo de triglicéride é hidrolizado para prover ácidos 



Introdução 13

graxos para os tecidos adiposo e muscular. Cerca de metade das 

VLDL remanescentes são captadas por receptores hepáticos após 

a ligação à apoE, e são degradadas; enquanto a outra metade, 

caracterizadas por serem depletadas de triglicérides, são captadas 

também pelo fígado, após ligação com apoB100, e convertidas em 

LDL ricas em colesterol éster (59).  

 

 

1.3  Por que estudar o metabolismo de quilomícrons na SOP? 

 

Pacientes portadoras de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) 

apresentam um aumento da incidência de doença arterial coronariana (60).  

À semelhança com o que ocorre na SOP, é encontrado nesta doença, um 

perfil lipídico de jejum normal ou um discreto aumento da concentração de 

triglicérides e diminuição da HDL-C. Borba et al., através da metodologia de 

cinética plasmática de quilomícrons artificiais, observaram uma diminuição 

da remoção dos remanescentes de quilomícrons em pacientes portadoras 

de LES (60), a qual seria um dos possíveis mecanismos para explicar a 

associação entre LES e doença arterial coronariana. De fato, existe 

evidência que pacientes com doença arterial coronariana apresentam uma 

taxa fracional de remoção plasmática lenta dos quilomícrons artificiais (61). 

Da mesma maneira, Weintraub et al., ao estudarem pacientes com doença 

arterial coronariana prematura sem dislipidemia, observaram uma alta 

concentração de quilomícrons remanescentes plasmáticos (62), o que 
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poderia ser compatível com a citação de Zilversmit em 1979: “A aterogênese 

é um fenômeno pós- prandial” (63). Entretanto, o metabolismo lipoprotéico 

no estado pós-prandial tem sido pouco estudado. Em dois estudos 

controlados envolvendo pacientes não obesas com SOP, observou-se 

concentração de triglicérides no jejum, normal a aumentada, com uma 

resposta à sobrecarga oral de gorduras, significativamente maior que a 

observada no grupo controle (64, 65).   

Diferentemente de outras lipoproteínas, que podem ser avaliadas pela 

concentração no jejum de seus lípides e apolipoproteínas, a avaliação do 

metabolismo dos quilomícrons em seres humanos é bem mais problemática. 

A concentração dos quilomícrons no plasma depende da quantidade de 

gordura da dieta absorvida pelo intestino. A velocidade de absorção tem 

uma variação individual muito grande e também varia com a qualidade das 

gorduras ingeridas (66). Por outro lado, a absorção de gorduras é um 

processo prolongado, com várias horas de duração, enquanto os 

quilomícrons que vão sendo formados no enterócito permanecem na 

circulação por tempo curto. Isso significa que enquanto novas partículas de 

lipoproteínas entram na circulação, outras são removidas.  

Ao mesmo tempo, os triglicérides e colesterol dos remanescentes 

captados pelo fígado vão sendo reincorporados em uma nova lipoproteína, a 

VLDL, voltando à circulação (67). Além disso, os quilomícrons e 

remanescentes atingem densidades semelhantes às das VLDL, o que 

dificulta mais a separação dessas lipoproteínas. O tamanho dos 

quilomícrons, que é influenciado pela composição de ácidos graxos da 

dieta (68), também tem seu papel em dificultar a avaliação cinética dessas 
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lipoproteínas. As partículas maiores são eficientemente removidas do 

plasma (69,70), de maneira que se torna difícil isolá-las e caracterizá-las. 

Esses fatores tornam a avaliação do circuito dos quilomícrons bem mais 

complexo do que o das lipoproteínas de origem endógena, nas quais existe 

um estado de equilíbrio.  

Classicamente, os quilomícrons foram estudados por testes como 

perfusão duodenal (71,72), sobrecarga oral de gordura (66) e pelo teste da 

vitamina A (73). Esses testes avaliam principalmente, o incremento dos 

triglicérides no plasma durante um intervalo de tempo preestabelecido e 

pressupõem que a absorção das gorduras seja um processo homogêneo e 

que os quilomícrons se comportem de uma mesma maneira na circulação. 

Entretanto, o ritmo do processo absortivo é variável e os quilomícrons não 

são homogêneos em seu tamanho. Enquanto o teste da vitamina A constitui 

um refinamento dos outros dois testes anteriormente citados, questões de 

ordem metodológica limitam a sua interpretação (74), sendo que nenhum 

discrimina o mecanismo de remoção das partículas remanescentes, do 

mecanismo de lipólise dos triglicérides dos quilomícrons. 

Na tentativa de se remover a influência da absorção intestinal, foram 

feitos estudos nos quais se reinjeta quilomícrons e remanescentes 

autólogos (75), marcando-se os triglicérides dessas lipoproteínas com 

radioisótopos. Entretanto, esse processo tem uma limitação importante, já 

que é necessária a plasmaférese para a obtenção dos quilomícrons. Uma 

outra maneira de se avaliar o metabolismo dos quilomícrons e 

remanescentes é através do uso de emulsões lipídicas. Embora essas 

emulsões não contenham proteínas, quando injetadas no plasma adquirem 
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apolipoproteínas, como a apoCΙΙ e a apoE. As apolipoproteínas permitem 

que as emulsões lipídicas artificiais sejam lipolisadas e posteriormente 

captadas por receptores teciduais que reconhecem a apoE. 

Estudos iniciais demonstram que a emulsão intralipid®, utilizada para 

nutrição parenteral, seria metabolizada como os quilomícrons (73). 

Entretanto, essa emulsão se diferencia dos quilomícrons por não conter 

colesterol livre, o que a impede de se comportar como as lipoprotéicas 

artificiais (76,77). Além do mais, o emprego dessa emulsão permite apenas 

avaliar o metabolismo das partículas de triglicérides da emulsão, não 

discriminando a remoção dos remanescentes do processo de lipólise, uma 

vez que grande parte dessa emulsão é removida do plasma sem ser 

lipolisado (78, 79).  

Redgrave e Maranhão desenvolveram partículas com comportamento 

similar ao dos quilomícrons e remanescentes (77,80,81). A captação destes 

quilomícrons artificiais por tecidos extra-hepáticos é muito limitada, e tanto 

em ratos como em seres humanos, apenas uma pequena porcentagem do 

oleato de colesterol usado para marcar o núcleo da partícula é transferido 

para as outras lipoproteínas (81). Isso permite o acompanhamento das 

emulsões e seus remanescentes no plasma de seres humanos (81,82). Essa 

metodologia apresenta as vantagens de ultrapassar as etapas de absorção e 

formação de quilomícrons no intestino. Além disso, o teste é de fácil 

aplicação e possibilita acompanhar o metabolismo de quilomícrons, isto é, o 

processo lipolítico e a remoção dos remanescentes, por meio da utilização 

de dupla marcação com isótopos radioativos. Por fim, é possível com uma 

única preparação estudar um grande número de indivíduos. 
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1.4  Justificativa do estudo da cinética de quilomícrons artificiais 

  

As VLDL e os quilomícrons passam por processos catabólicos 

similares. Através do teste de tolerância à gordura e pelo uso de emulsões 

lipídicas, foi descrito que o acúmulo de VLDL no plasma, em pacientes 

portadores de hipertrigliceridemia endógena, é acompanhado de diminuição 

do clareamento dos quilomícrons (73, 82, 83), o que pode sugerir um defeito 

no metabolismo dos quilomícrons e remanescentes.  

Devido às dificuldades técnicas, o estudo do metabolismo de 

quilomícrons foi menos realizado do que o da VLDL, que é rotineiramente 

avaliado pela determinação da concentração dos triglicérides em jejum. 

Entretanto, alguns estudos têm demonstrado que a diminuição da lipólise e 

da remoção dos remanescentes de quilomícrons do plasma está associado 

à doença arterial coronariana (84,85,86). Considerando-se que na SOP, a 

concentração dos triglicérides está normal ou discretamente aumentada,  

e que existe uma maior incidência de ateromatose coronariana, torna-se 

essencial uma boa compreensão desse fenômeno, já que ele pode ter 

significância prognóstica e terapêutica. 

Estudos em animais e humanos têm demonstrado que os 

quilomícrons artificias comportam-se de maneira similar aos naturais 

(80,81), sendo uma ferramenta de uso prático para avaliar o metabolismo 

dessas lipoproteínas. 

 



 

 

2. Objetivos 
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Primário: estudar a cinética plasmática de quilomícrons artificiais em 

pacientes portadoras da SOP. 

 

Secundário: avaliar o impacto da obesidade nesse parâmetro. 

 

 



 

 

3. Métodos 
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As 

mulheres controles e as pacientes deram seu consentimento por escrito para 

a sua realização, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

protocolo foi realizado no Ambulatório de Hirsutismo (A1MN 1000), na Sala 

de Testes Dinâmicos do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas 

de São Paulo e no Laboratório de Lípides do Instituto do Coração, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.1  Seleção das pacientes 

 

Foram selecionadas 23 pacientes com SOP e 20 mulheres normais, 

subdivididas em dois grupos de acordo com o IMC, normal (IMC = 18,5 a 24,9 

kg/m2) e obesas (IMC = 30,0 a 39,9 kg/m2).  

 
Os critérios de inclusão foram: 

a)  Mulheres normais: Ciclos menstruais regulares e ovulatórios na 

ausência de hiperandrogenismo e hiperandrogenemia;  

b)  SOP: hiperandrogenismo e/ou hiperandrogenemia e anovulação 

crônica, com exclusão de causas secundárias de hiperandrogenismo; 
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dentre elas a hiperplasia congênita de adrenal por deficiência da 21 

hidroxilase, disfunção tireoidiana, Síndrome de Cushing, neoplasias 

secretoras de andrógenos, acromegalia e hiperprolactinemia (4);  

c)  Faixa etária entre 18 e 35 anos.  

 
Os critérios de exclusão foram: 

a)  Uso de qualquer tipo de medicação nos últimos 3 meses e 

contraceptivos  hormonais nos últimos 6 meses; 

b)  Presença de doença sistêmica concomitante, principalmente 

diabetes melito, hipertrigliceridemia (triglicérides >250mg/dL) , 

hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, doenças 

renais e doenças hepáticas;  

c)  Presença de intolerância a hidratos de carbono, de acordo com os 

critérios da  World Health Organization (WHO) (87);  

d)  Presença de forma não clássica de hiperplasia adrenal congênita 

por deficiência da 21-hidroxilase, síndrome de Cushing, 

acromegalia, disfunções tireoidianas, hiperprolactinemia e tumor 

adrenal ou ovariano virilizante; 

e)  Alcoolismo; 

f)  Mulheres grávidas ou sem o uso de métodos contraceptivos 

mecânicos; 

g)  Tabagismo; 

h)  Evidências de doenças cardiovasculares pregressas; 

i)  Infecções, trauma ou cirurgia nos últimos 3 meses; 

j)  Mulheres atletas e as que realizam atividade física programada. 
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O ciclo menstrual foi considerado regular quando o intervalo entre 

as menstruações não foi menor que 27 dias e maior que 32 dias; e 

ovulatório, quando a progesterona foi maior que 7,0 ng/dL no 21º dia do 

ciclo menstrual.  

A oligomenorréia foi definida como ciclos menstruais que ocorrem 

acima de 35 dias; e a amenorréia secundária, como ausência de 

menstruação por um período igual ou superior a três ciclos consecutivos, ou 

atraso menstrual superior a 60 dias em pacientes eumenorréicas (88). 

Hirsutismo foi quantificado através do critério de Ferriman & Gallwey 

(score>8) (89). 

 

 

3.2  Protocolo 

 

Após avaliação clínica, as mulheres normais e as pacientes com 

hirsutismo foram submetidas à coleta de sangue para dosagens hormonais 

basais, sendo que as pacientes com hirsutismo foram também submetidas 

ao teste de estímulo agudo ACTH sintético e à ultra-sonografia pélvica por 

via abdominal ou transvaginal. Após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, as mulheres normais e as pacientes selecionadas foram 

submetidas a testes de tolerância oral à glicose e cinética plasmática de 

quilomícrons. 
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3.2.1  Procedimentos 

 

3.2.1.1  Antropometria 

Peso: obtido em balança digital, marca Lucastec. 

Altura: obtida por meio da média de três medidas verificadas em estadiômetro.      

IMC: foi obtido pela divisão do peso em quilograma, pela altura em metros 

ao quadrado e expresso como kg/m2. 

Circunferência abdominal: obtida através de medida com fita métrica, 

considerando o valor mínimo entre a crista ilíaca e a borda lateral da última 

costela, com a paciente em posição supina e em expiração (34). 

 

3.2.1.2  Ultra-sonografia pélvica 

As pacientes com SOP foram submetidas ao ultra-som pélvico via 

abdominal ou transvaginal, com transdutor setorial de 3,5 e 6,5 MHZ, 

respectivamente. Foram avaliados eco endometrial, volume uterino, 

morfologia e volume dos ovários. Consideramos como padrão de ovários 

policísticos, a presença de 12 ou mais folículos, com diâmetro variando entre 

2mm e 9 mm e/ou aumento de volume ovariano (>10 mL) (90). 

 

3.2.1.3  Análises laboratoriais 

Nas mulheres normais, as coletas de sangue basais e os testes 

dinâmicos foram realizados até o 5º dia após a menstruação. Nas mulheres 

com SOP, foram realizadas aleatoriamente. Em todas as coletas basais, 

uma alíquota foi separada para determinação da progesterona, que também 
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foi colhida em fase ovulatória das mulheres normais (21o dia do ciclo 

menstrual). As coletas basais e os testes hormonais foram realizados na 

“sala de testes” do ambulatório 4B, às 8h, após jejum noturno de 12h. Exceto 

para a dosagem da glicose, que foi realizada até 30 minutos após a coleta, 

todas as amostras de sangue foram centrifugadas, sendo o soro ou plasma 

conservado congelado a -20oC até a realização do ensaio.   

 
a) Coletas basais: 

Perfil hormonal: estradiol (E2), progesterona (P), 17-hidroxiprogesterona 

(17OHP), hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo-estimulante (FSH), 

testosterona total (TT) e livre (TL), sulfato de dehidroepiandrosterona 

(DHEAS), globulina ligadora de esteróides sexuais (SHBG), hormônio 

tireotrófico (TSH), tetraiodotironina livre (T4L) e prolactina (PRL). 

Progesterona no 21º dia do ciclo menstrual. 

Perfil lipídico basal: colesterol total, triglicerídeos, HDL-C e LDL-C. 

Apolipoproteínas: apolipoproteína A1 (apoA1), apolipoproteína B (apoB) 

e apolipoproteína E (apoE) 

Ácidos graxos livres.                                                               

 
b) Testes dinâmicos: 

Teste de estímulo agudo com ACTH sintético: (Cortrosyn™, Organon –

USA) na dose de 250μg foi administrado por via endovenosa, em bolus, 

sendo realizadas coletas de sangue imediatamente antes (tempo 0) e  60 

minutos após a administração da droga para determinação da 

concentração de F e 17-OHP.  
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Teste de tolerância oral à glicose: 75g de glicose foram administrados 

por via oral, após 3 dias de dieta rica em hidratos de carbono, e coletas 

de sangue para determinação da glicose e da insulina foram realizadas 

antes, e 30, 60, 90 e 120 minutos após a administração da solução. 

Cinética plasmática de quilomícrons artificiais: Todas as pacientes e 

mulheres normais foram orientadas a seguir sua dieta habitual e abster-se 

de álcool, pelo menos uma semana antes do teste. 

O estudo foi realizado às 8:00h, no laboratório de lípides do INCOR, após 

jejum de 12 horas. Foram cateterizadas duas veias, uma em cada 

membro superior, as quais estiveram mantidas durante todo o 

procedimento com soro fisiológico 0.9%. Em uma delas, foi injetado 100μL 

de emulsão contendo 148kBq (4μci) de 3H-triglicérides, para avaliação da 

lipólise dos quilomícrons e 74KBq (2μci) de 14C- éster de colesterol, para 

avaliação da recaptação dos remanescentes de quilomícrons. Através da 

veia de outro membro superior, foram colhidas amostras de sangue (6mL) 

em tubos de ensaio contendo 50 μL de heparina sódica, em intervalos de 

tempo preestabelecidos (2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minutos).  

As amostras de sangue foram centrifugadas a 2.700 rpm, durante 10 

minutos em centrífuga Sorvall, para a obtenção do plasma. As alíquotas 

de 1mL de plasma foram pipetadas em frascos de cintilação. 

Acrescentamos aos frascos, 7 mL de solução cintiladora PPO: DM-

POPOP:Tritonx-100:Tolueno (5g:0,ug:  333mL:/  667 mL), para a 

determinação da radioatividade presente nas amostras, utilizando-se um 

contador beta. As contagens foram utilizadas para o cálculo das curvas de 

decaimento plasmático e dos parâmetros cinéticos dos componentes 
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lipídicos radioativos da emulsão, através de análise compartimental, com 

a utilização de um programa computacional desenvolvido para análise de 

cinética de emulsões no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

da Universidade de São Paulo, São Paulo; (Anacomp versão 4.1) (91). O 

CV interensaio para a cinética de quilomícrons artificiais foi <3%. As 

doses dos radioisótopos injetados estão de acordo com as normas da 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (92).  

 
c) Avaliação da Sensibilidade à insulina: 

Foi avaliada através do modelo homeostático de resistência à insulina 

(HOMA-IR), calculado da seguinte forma: glicemia de jejum (mmol/L) x 

insulina de jejum (μUI/mL)/22,5 (93).   
 

 

3.3  Métodos 

 

3.3.1  Avaliação bioquímica e hormonal 

 

• As concentrações de TT, F, E2, T4L, P e foram determinadas por 

método fluorimunoensaio, utilizando-se “kits” AUTODELFIA. 

• As dosagens de PRL, LH, FSH, TSH e SHBG foram obtidas pelo 

método imunofluorimétrico, utilizando-se “kits” AUTODELFIA. 

• As concentrações de 17OHP, e insulina foram determinadas por 

radioimunoensaio, utilizando-se “kits” DSL. 
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• As dosagens de SDHEA foram determinadas por método de 

eletroquimioimunoensaio, utilizando-se “kits” Roche Elecsyes. 

• A TL foi determinada baseando-se nas concentrações de TT e 

SHBG, através do cálculo proposto por Vermeulen et al. (94). 

• A glicose foi dosada pelo método enzimático colorimétrico da 

glicose-oxidase. 

• Os triglicérides e o colesterol total plasmáticos foram determinados 

por meio de métodos enzimáticos. 

• A HDL-C foi obtida pelo mesmo método utilizado para o colesterol 

total, após precipitação química das lipoproteínas que contém 

apolipoproteína B, utilizando-se reagente precipitante constituído 

por cloreto de magnésio e ácido fosfotungstico. 

• A LDL-C foi obtida pela diferença entre o colesterol total e a 

somatória da HDL-C e VLDL-C. A VLDL-C foi calculada, utilizando-

se a fórmula de Friedewald (95), ou seja, dividindo-se os valores 

plasmáticos de triglicérides por 5, usada somente até valores de 

400 mg/dL de triglicérides.  

• As concentrações plasmáticas da apoA1 e B foram determinadas 

pelo método de imunoturbidimetria; e da apoE, pelo método de 

nefelometria. 

• As concentrações plasmáticas de ácidos graxos livres foram 

determinadas pelo método enzimático calorimétrico. 

 
Para a avaliação hormonal, todas as dosagens apresentaram 

coeficiente de variação intraensaio < 10% e interensaio < 18%. 
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3.4  Análise estatística  

 

O estudo realizado foi do tipo Caso-Controle com duas variáveis de 

planejamento: SOP e Obesidade. A população estudada foi então 

estratificada em 4 grupos: mulheres normais com IMC normal (Controle-N), 

mulheres normais com IMC obeso (Controle-O), pacientes com SOP com 

IMC normal (SOP-N) e pacientes com SOP com IMC obeso (SOP-O). 

Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas, a análise foi realizada descrevendo-se os 

valores isolados e o cálculo da média e desvio-padrão. 

A diferença entre as médias dos 4 grupos foi testada, utilizando-se a 

técnica de Análise de Variância, com a estatística  F-Fischer. 

Foram ajustados Modelos Lineares Gerais (análise de regressão 

multivariada) para avaliação da influência da SOP e da Obesidade sobre as 

variáveis da cinética plasmática de quilomícrons artificiais.  

Para o estudo das possíveis correlações entre dois conjuntos de 

variáveis foi utilizada a Correlação Canônica, e para os conjuntos que 

tiveram significância estatística na Correlação Canônica; foi realizado a 

análise de correlação simples entre duas variáveis isoladas utilizando-se o 

Coeficiente de Correlação de Pearson. 

O nível de significância para os testes foi de 5%. 

 



 

 

4. Resultados 
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A seguir, são caracterizados os grupos estudados e apresentados os 

resultados das análises estatísticas realizadas. A numeração das tabelas e 

figuras precedidas pela letra “A” encontra-se em anexo. 

 

 

4.1  Caracterização dos grupos 

 
 

Os grupos foram caracterizados como: grupo de mulheres normais 

com IMC normal (Controle-N), no total de 10 mulheres; mulheres normais 

com IMC obeso (Controle-O), no total de 10 mulheres; pacientes com SOP 

com IMC normal (SOP-N), no total de 8 pacientes; e pacientes com SOP 

com IMC obeso (SOP-O), no total de 15 pacientes. 

 

4.1.1 Parâmetros clínicos, antropométricos e ultra-sonográficos 

 

Os dados clínicos, antropométricos e ultra-sonográficas das pacientes 

estudadas encontram-se nas Tabelas A1 à A4, Anexo A. 
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4.1.1.1  Controle-N 

Todas as mulheres apresentaram ciclos menstruais regulares e 

ovulatórios. A média das idades foi de 27,4 ± 4,62 anos, dos IMC foi de 

21,0 ± 1,76 kg/m2 e das CA foi de 74,4 ± 4,06 cm.  

 
4.1.1.2  Controle-O 

Todas as mulheres apresentaram ciclos menstruais regulares e 

ovulatórios, sem hirsutismo. A média das idades foi de 27,6 ± 3,63 anos, dos 

IMC foi de 33,73 ± 3,18 kg/m2 e das CA foi de 101,8 ± 8,09 cm. 

 
4.1.1.3  SOP-N 

A média das idades foi de 22,88 ± 3,31 anos, dos IMC foi de 22,67 ± 1,93 

kg/m2 e das CA foi de 72,5 ± 9,25 cm . O grau de hirsutismo foi de 13 ± 4,6. 

Todas as pacientes apresentavam distúrbio menstrual, sendo quatro 

com amenorréia e quatro com oligomenorréia.   

Todas as pacientes apresentavam ovários com morfologia policística 

ao ultra-som. 

 
4.1.1.4  SOP-O 

A média das idades foi de 26,47 ± 5,03 anos, dos IMC foi de 33,8 ± 3,3 

kg/m2 e das CA foi de 103,9 ± 10,68 cm.  O grau de hirsutismo foi de 12,0 ± 3,8. 

Todas as pacientes apresentavam distúrbio menstrual, sendo sete 

com amenorréia e oito com oligomenorréia.   

Todas as pacientes apresentavam ovários com morfologia policística 

ao ultra-som. 
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4.1.2  Dados hormonais basais 

 

Os valores descritivos das concentrações de P no 21o dia, TSH, PRL 

e 17-OHP basal nos grupos estudados encontram-se nas Tabelas A5 à A8, 

Anexo A. A concentração de P no 21o dia foi > 7 ng/mL em todas as 

mulheres normais. As concentrações de TSH, PRL e 17-OHP basal foram 

normais em todas as controles e pacientes. 

 

4.1.3  Perfil de gonadotrofinas 

 

Os valores descritivos relativos ao perfil de gonadotrofinas encontram-

se nas Tabelas A9 à A12, Anexo A. 

 

4.1.3.1  Controle-N 

A média do LH foi de 4,9 ± 3,0 UI/L e do FSH foi de 4,6 ± 2,41 UI/L. 

 

4.1.3.2  Controle-O 

A média do LH foi de 5,3 ± 4,0 UI/L e do FSH foi de 4,12 ± 1,04 UI/L. 

 

4.1.3.3  SOP-N 

A média do LH foi de 11,6 ± 5,74 UI/L e do FSH foi de 4,73 ± 1,96 UI/L. 

 

4.1.3.4  SOP-O 

A média do LH foi de 10,2 ± 6,5 UI/L e do FSH foi de 4,77 ± 1,79 UI/L. 
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4.1.4  Perfil androgênico e SHBG 

 

Os valores descritivos relativos ao perfil androgênico encontram-se 

nas Tabelas A13 à A16, Anexo A. Os valores de referência dos andrógenos 

e SHBG encontram-se na Tabela A17, Anexo A. 

 

4.1.4.1 Controle-N 

A média das TT foi de 47,6 ± 16,91 ng/dL, das TL foi de 17,97 ± 7,6 

pmol/L, dos DHEAS foi de  1968 ± 942,7 ng/mL e das SHBG foi de 76,0 ± 

28,09 nmol/L. Todas as controles apresentaram perfil androgênico normal. A 

SHBG (nmol/L) foi diminuída em uma mulher.  

 

4.1.4.2  Controle-O 

A média das TT foi de 42,3 ± 7,6 ng/dL, das TL foi de 28,05 ± 9,51 

pmol/L, dos DHEAS foi de 2173 ± 1121,86 ng/mL e das SHBG foi de 

33,9 ± 14,93 nmol/L.      

Uma mulher apresentou concentração de DHEAS (ng/mL) abaixo do 

normal e outra, concentração de SHBG (nmol/L) abaixo do normal.  

 

4.1.4.3  SOP-N 

A média das TT foi de 75,38 ± 25,44 ng/dL, das TL foi de 44,33 ± 

16,08 pmol/L, dos DHEAS foi de  2303 ± 683,03 ng/mL e das SHBG foi de 

40,75 ± 16,29 nmol/L. 
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4.1.4.4  SOP-O 

A média das TT foi de 80,07 ± 39,17 ng/dL, das TL foi de 64,8 ± 46,0 

pmol/L, dos DHEAS foi de 1905 ± 1032,03 ng/mL e das SHBG foi de 27,47 ± 

12,61 nmol/L. 

 

4.1.5  Estradiol 

 

Os valores descritivos relativos à concentração de estradiol 

encontram-se nas Tabelas A18 à A 21, Anexo A. 

 

4.1.5.1  Controle-N 

A média dos E2 foi de 91,9 ± 58,55 pg/mL.  

 

4.1.5.2  Controle-O 

A média dos E2 foi de 64,6 ± 29,31 pg/mL.  

4.1.5.3  SOP -N 

A média dos E2 foi de 53,86 ± 25,14 pg/mL. 

 

4.1.5.4  SOP -O 

A média dos E2 foi de 54,64 ± 16,27 pg/mL. 
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4.1.6  Perfil lipídico 

 

Os valores descritivos referentes ao perfil lipídico encontram-se nas 

Tabelas A22 à A25, Anexo A. 

 

4.1.6.1  Controle-N 

A média dos CT foi de 164 ± 18,28 mg/dL, das HDL-C foi de 64 ± 8,14 

mg/dL, das LDL-C foi de 87 ± 18 mg/dL e dos TG foi de  60 ± 20,52 mg/dL.  

 

4.1.6.2  Controle -O 

A média dos CT foi de 169 ± 31,89 mg/dL, das HDL-C  foi de 47 ± 9,29 

mg/dL, das LDL-C foi de 103 ± 25,58 mg/dL e dos TG foi de 96 ± 33,51 mg/dL. 

 

 4.1.6.3  SOP-N 

A média dos CT foi de 149 ± 32,95 mg/dL, das HDL-C  foi de 54 ± 12,4 

mg/dL, das LDL-C foi de 82 ± 27,0 mg/dL e dos TG foi de 60 ± 21,25 mg/dL.  

 

4.1.6.4  SOP-O 

A média dos CT foi de 180 ± 26,66 mg/dL, das HDL-C  foi de 48 ± 10,14 

mg/dL, das LDL-C foi de 107 ± 23,82 mg/dL e dos TG foi  de 122 ± 44,95 mg/dL. 

 



Resultados 37

4.1.7  Apolipoproteínas e ácidos graxos livres 

 

Os valores descritivos relativos às apolipoproteínas e AGL encontram-

se nas Tabelas A26 à A29, Anexo A. Valores normais de apolipoproteínas 

encontram-se na Tabela A30, Anexo A. 

 

4.1.7.1  Controle-N 

A média das apoA1 foi de 131,9 ± 21,9 mg/dL, das apoB foi de 61,9 ± 

13,6 mg/dL, das apoE foi de  4 ± 0,8 mg/dL e dos AGL foi de 0,69 ± 0,09 mEq/L. 

 

4.1.7.2  Controle –O 

A média das apoA1 foi de 124,9 ± 16,8 mg/dL, das apoB foi de 84,3 ± 

17,9 mg/dL, das apoE foi de 3,2± 0,9 mg/dL e dos AGL foi de 0,73 ± 0,14 mEq/L. 

 

4.1.7.3  SOP-N 

A média das apoA1 foi de 122,8 ± 19,3 mg/dL, das apoB foi de 56,4 ± 

15,2 mg/dL, das apoE foi de 3,0± 0,5 mg/dL e dos AGL foi de 0,70 ± 0,11 mEq/L. 

 

4.1.7.4  SOP-O 

A média das apoA1 foi de 126,9 ± 17,8 mg/dL, das apoB foi de 80,2 ± 

18,0 mg/dL, das apoE foi de 3,7± 1,1 mg/dL e dos AGL foi de 0,72 ± 0,14 mEq/L. 
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4.1.8  Teste de tolerância oral à glicose (TTGO) 

 

Os valores descritivos relativos ao TTGO encontram-se nas Tabelas 

A31 à A38, Anexo A. 

 

4.1.8.1  Controle-N 

Todas as pacientes apresentaram TTGO normal. A média das 

glicemias basais foi de 83 ± 8,85 mg/dL e a média das glicemias aos 120 

minutos foi de 78 ± 14,81 mg/dL.  

 

4.1.8.2  Controle-O 

Todas as pacientes apresentaram TTGO normal. A média das 

glicemias basais foi de 89 ± 4,37 mg/dL e a média das  glicemias aos 120 

minutos foi de 102 ± 20,92 mg/dL.  

 

4.1.8.3  SOP-N 

Todas as pacientes apresentaram TTGO normal. A média das 

glicemias basais foi  de 80 ± 5,01 mg/dL e a média das  glicemias aos 120 

minutos foi de 85 ± 18 mg/dL. 

 

4.1.8.4  SOP-O 

Todas as pacientes apresentaram TTGO normal. A média das 

glicemias basais foi de 86 ± 4,38 mg/dL e a média das glicemias aos 120 

minutos foi de 103 ± 1 8,75 mg/dL.  
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4.1.9  Sensibilidade à insulina 

 

Os valores descritivos relativos à sensibilidade à insulina encontram-

se nas Tabelas A39 à A42, Anexo A. 

 

4.1.9.1  Controle-N 

A média dos HOMA-IR foi de 1,08 ± 0,6. 

 

4.1.9.2  Controle-O 

A média dos HOMA-IR foi de 2,18 ± 1,07. 

 

4.1.9.3  SOP-N 

A média dos HOMA-IR foi de 1,87 ± 0,87. 

 

4.1.9.4  SOP-O 

A média dos HOMA-IR foi de 4,39 ± 2,06. 

 

4.1.10 Cinética plasmática de quilomícrons artificiais 

 

Os valores descritivos relativos à taxa fracional de remoção 

plasmática (TFR) dos quilomícrons artificiais encontram-se nas Tabelas A43 

à A46, Anexo A. 
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4.1.10.1  Controle-N 

A média das taxas fracionais de remoção plasmática de 3H-

triglicérides (TFR-TG) (min-1) foi de 0,03821 ± 0,015 e das taxas fracionais 

de remoção plasmática de 14C-éster de colesterol (TFR-EC) (min-1) foi de 

0,01556 ± 0,006.               

 

4.1.10.2  Controle-O 

A média das TFR-TG (min-1) foi de 0,04430 ± 0,019 e das TFR-EC 

(min-1) foi de 0,01060 ± 0,007.  

 

4.1.10.3  SOP-N 

A média das TFR-TG (min-1) foi de 0,04346 ± 0,032 e das TFR-EC (min-1) 

foi de 0,00470 ± 0,006. 

 

4.1.10.4  SOP-O 

A média das TFR-TG (min-1) foi de 0,03317 ± 0,009 e das TFR-EC 

(min-1) foi de 0,00491 ± 0,005. 

 

 

4.2  Cinética plasmática de quilomícrons artificiais 

 

Ilustração das curvas de decaimento plasmático da emulsão contendo 

3H-triglicérides e 14C-éster de colesterol  
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4.2.1 Curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides 

 
 

Para a curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides, não se 

observou diferença  entre os grupos (Figuras 1, 2, 3, 4). 
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Figura 1 -  Curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides nos  grupos  

de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e mulheres 
normais, ambos com índice de massa corporal normal 
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Figura 2 -  Curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides nos  grupos  

de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e mulheres 
normais, ambos com índice de massa corporal obeso 
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Figura 3 -  Curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides nos grupos  
de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos, com índice 
de massa corporal obeso e normal 
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Figura 4 -  Curva de decaimento plasmático de 3H-triglicérides nos grupos  

de mulheres normais, com índice de massa corporal obeso e 
normal 
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4.2.2  Curva de decaimento plasmático de 14C-éster de colesterol 

           

Para a curva de decaimento plasmático de 14C-EC, observou-se um 

decaimento mais lento nas pacientes com SOP ao compararmos  os grupos 

Controle-N vs SOP-N e os grupos Controle-O vs SOP-O, ou seja, a curva de 

decaimento plasmático foi mais lenta nas pacientes com SOP vs Controle, 

mas não entre os grupos SOP-N vs SOP-O e Controle-N vs Controle-O 

(Figuras 5,6,7,8). 
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Figura 5 -  Curva de decaimento plasmático de 14C- éster de colesterol  nos  

grupos  de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e 
mulheres normais, ambos com índice de massa corporal normal 
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Figura 6 -  Curva de decaimento plasmático de 14C- éster de colesterol nos  

grupos  de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e 
mulheres normais, ambos com índice de massa corporal obeso 
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Figura 7 -  Curva de decaimento plasmático de 14C- éster de colesterol nos  

grupos  de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos, 
com índice de massa corporal obeso e normal 
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Figura 8 -  Curva de decaimento plasmático de 14C- éster de colesterol nos  

grupos  de mulheres normais,  com índice de massa corporal 
obeso e normal 

 
 
 
 

4.3  Comparações entre os 4  grupos 

 

4.3.1  Parâmetros clínicos e antropométricos 

 

Para a idade, observou-se diferença entre os grupos de mulheres 

com SOP-N (P = 0,045) e os demais grupos, sendo a média das idades do 

grupo com SOP-N menor (Tabela A47, Anexo B e Figura 9). 
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Figura 9 -  Valores da média e desvio-padrão da idade (anos) nos 4 grupos 
 

 

 

Para o IMC, observou-se diferença estatisticamente significante entre os 

grupos Normal e Obeso como um todo (P<0,001), não se observando diferença 

quando os grupos SOP e Controle como um todo foram comparados entre si 

(P = 0,307), ou seja, o grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) 

apresentou um IMC significativamente maior que o das IMC normal (Controle e 

SOP), não havendo diferenças entre os grupos Controle-N  vs SOP- N e 

Controle-O vs SOP-O (Tabela A48, Anexo B e Figura10). 
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Figura 10 -  Valores da média e desvio-padrão do índice de massa corporal 
(kg/m2) nos 4 grupos 

P < 0,001 

P < 0,001 

P = 0,045 

P = 0,045 

P = 0,045 



Resultados 47

Para a CA, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

os grupos com IMC Normal e Obeso como um todo (P<0,001), não se 

observando diferença quando os grupos SOP e Controle como um todo 

foram comparados entre si (P = 0,976), ou seja, a CA foi significativamente 

maior no grupo de mulheres com IMC Obeso quando comparadas com o 

grupo de mulheres com IMC Normal, não havendo diferença significante 

entre os grupos Controle-N  vs SOP-N e Controle-O vs SOP-O (Tabela A49, 

Anexo B e Figura 11). 
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Figura 11 -  Valores da média e desvio-padrão da circunferência abdominal 
(cm) nos 4 grupos 
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4.3.2  Gonadotrofinas 

 

Para o LH, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

os grupos Controle-N vs SOP-N (P = 0,001) e entre os grupos Controle-O vs 

SOP-O (P = 0,001), ou seja, a média dos LH foi significantemente maior nas 

pacientes com SOP vs Controle (Tabela A 50, Anexo B e Figura 12). 

Para o FSH, não se observou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (Tabela A 51, Anexo B e  Figura 13). 
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Figura 12 -  Valores da média e desvio-padrão do hormônio luteinizante 
(UI/L) nos  4 grupos 
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Figura 13 - Valores da média e desvio-padrão do hormônio folículo- 

estimulante (UI/L) nos 4 grupos 
                        

P = 0,001 P = 0,001 
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4.3.3  Perfil androgênico e SHBG 

 
Para TT e TL, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos Controle-N vs SOP-N (P<0,001 e P = 0,001, 

respectivamente) e entre os grupos Controle-O vs SOP-O (P<0,001 e P = 

0,001 respectivamente), ou seja, a média das TT e TL foi significantemente 

maior nas pacientes com SOP vs Controle, mas não entre os grupos 

Controle-N vs Controle-O e SOP-N vs SOP-O (Tabela A52, Anexo B, Figura 

14 e Tabela A53, Anexo B, Figura 15). 
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Figura 14 - Valores da média e desvio-padrão da testosterona total (ng/dL) 

nos 4 grupos  
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Figura 15 -  Valores da média e desvio-padrão da testosterona livre (pmol/L) 

nos 4 grupos 
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Para o DHEAS, não se observou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (Tabela A54, Anexo B e  Figura 16). 
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Figura 16 - Valores da média e desvio-padrão do sulfato de 

dehidroepiandrosterona (ng/mL) nos 4 grupos 
                      

          

Para a SHBG, observou-se iteração entre SOP e IMC (P = 0,016). A 

média da SHBG que diferiu das demais foi a do grupo Controle-N, ou seja, a 

média das concentrações deste grupo foi maior que a dos demais grupos, 

que não apresentaram diferença estatística significante entre si (Tabelas 

A55 , A56, Anexo B e Figura17). 
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Figura 17 - Valores da média e desvio-padrão da globulina ligadora dos 

esteróides sexuais (nmol/L) nos 4 grupos 

P = 0,016 
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4.3.4  Estradiol 

 

Para o E2, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

os grupos de pacientes com SOP como um todo (P = 0,039) e mulheres 

normais  como um todo,  mas não entre os grupos SOP-N e SOP-O (P = 

0,245)  e Controle-N vs Controle- O (P = 0,245), ou seja, as médias das 

concentrações de estradiol foram maiores no grupo Controle-N e Controle-O 

quando comparadas com a SOP-N e SOP-O (Tabela A57, Anexo B e 

Figura18). 
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Figura 18 - Valores da média e desvio-padrão do estradiol (pg/mL) nos 4 

grupos 
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4.3.5  Perfil lipídico 

 

Para o CT, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

os grupos Controle-N e SOP-N quando comparados com os grupos 

Controle-O e SOP-O (P = 0,042), não se observando diferença quando os 

grupos SOP e Controle foram comparados entre si (P = 0,789), ou seja, o 

grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) apresentou um CT 

significativamente maior que o das com IMC normal (Tabela A58, Anexo B e 

Figura 19). 
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             Figura 19 - Valores da média e desvio-padrão do colesterol total  
                                (mg/dL) nos 4 grupos 
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Para a LDL-C, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos Controle-N e SOP-N quando comparados com os grupos 

Controle-O e SOP-O (P = 0,009), não se observando diferença quando os 

grupos SOP e Controle foram comparados entre si (P = 0,937), ou seja, o 

grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) apresentou uma LDL 

significativamente maior que o das com IMC normal (Tabela A59, Anexo B e 

Figura 20). 
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Figura 20 -  Valores da média e desvio-padrão da LDL-colesterol (mg/Dl) nos 

4 grupos 
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Para a HDL-C, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos Controle-N e SOP-N quando comparados com os grupos 

Controle-O e SOP-O (P<0,001), não se observando diferença quando os 

grupos SOP e Controle foram comparados entre si (P = 0,143), ou seja, o 

grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) apresentou uma HDL 

significativamente menor que o das com IMC normal (Tabela A60, Anexo B e 

Figura 21). 
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Figura 21 -  Valores da média e desvio-padrão da HDL-colesterol (mg/dL) 
nos 4 grupos 
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Para os TG, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

os grupos Controle-N e SOP-N quando comparados com os grupos 

Controle-O e SOP-O (P<0,001), não se observando diferença quando os 

grupos SOP e Controle foram comparados entre si (P = 0,236), ou seja, o 

grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) apresentou um TG 

significativamente maior que o das com IMC normal (Tabela A61, Anexo B e 

Figura 22). 
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Figura 22 -  Valores da média e desvio-padrão dos triglicérides (mg/dL) nos 4 

grupos 
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4.3.6  Perfil de apolipoproteínas e ácidos graxos livres 

 

Para a apoA1, não se observou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (Tabela A62, Anexo B e Figura 23). 
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Figura 23 -  Valores da média e desvio-padrão da apolipoproteína A1 
(mg/dL) nos 4 grupos 

 

 

Para a apoB, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos Controle-N e SOP-N quando comparados com os grupos 

Controle-O e SOP-O (P<0,001), não se observando diferença quando os 

grupos SOP e Controle foram comparados entre si (P = 0,362), ou seja, o 

grupo das mulheres obesas (Controle e SOP) apresentou uma apoB 

significativamente maior que o das com IMC normal (Controle e SOP) 

(Tabela A63, Anexo B e  Figura 24). 
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Figura 24 -  Valores da média e desvio-padrão da apolipoproteína B (mg/dL) 
nos 4 grupos 

 

 

Para a apoE, observou-se iteração entre SOP e IMC (P = 0,017). A 

média da apoE que diferiu das demais foi a do grupo Controle-N, ou seja, a 

média das concentrações deste grupo foi maior que a dos demais grupos, 

que não apresentaram diferença estatística significante entre si (Tabelas 

A64 e A65 ,Anexo B e  Figura 25). 
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Figura 25 -  Valores da média e desvio-padrão da apolipoproteína E (mg/dL) 
nos 4 grupos                        
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        Para os AGL, não se observou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (Tabela A66, Anexo B e Figura 26). 
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Figura 26 -  Valores da média e desvio-padrão dos ácidos graxos livres 
(mEq/L) nos 4 grupos          

 

 

4.3.7  Sensibilidade à insulina 

 

          Para o HOMA-IR, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos com IMC Normal e Obeso (P<0,001) e entre os grupos SOP 

e Controle (P = 0,002), ou seja, o grupo das mulheres obesas (Controle e 

SOP) apresentou um HOMA-IR significativamente maior que o das com IMC 

normal, havendo diferenças entre os grupos Controle-N vs SOP-N e 

Controle-O vs SOP-O (Tabela A67, Anexo B e Figura 27). 
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Figura 27 -  Valores da média e desvio-padrão do modelo homeostático de 
resistência à insulina nos 4 grupos 

 

 

4.3.8  Cinética plasmática de quilomícrons artificiais 

 

Para a TFR-TG, não se observou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (Tabela A 68, Anexo B e Figura 28). 
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Figura 28 -  Valores de média e desvio-padrão da taxa fracional de remoção 

plasmática de 3H-triglicérides (min-1) nos 4 grupos  
            

P<0,001 

P = 0,002

P = 0,002

P<0,001 



Resultados 60

Para a TFR-EC, observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os grupos Controle-N vs SOP-N (P = 0,004) e entre os grupos 

Controle-O vs SOP-O (P = 0,004), ou seja, a média da TFR-EC foi 

significantemente menor nas pacientes com SOP vs Controle, mas não entre 

os grupos Controle-N vs Controle-O e SOP-N vs SOP-O (Tabela A69, Anexo 

B e Figura 29). 
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Figura 29 -  Valores da média e desvio-padrão da taxa fracional de remoção 
plasmática de 14C- éster de colesterol (min-1) nos 4 grupos  
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Tabela 70 -  Características clínicas, bioquímicas, hormonais e taxas fracionais de 
remoção plasmática dos quilomícrons artificiais nos grupos de 
pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e mulheres controles 

 SOP-N SOP-O Controle-N Controle-O P * 

Idade (anos) 22,8 ± 3,31(a) 26 ± 5,03 27,4 ± 4,62 27,6 ± 3,63 0,045 

IMC (kg/m2) 22,7 ± 1,93 33,8 ± 3,30(b) 21,0 ± 1,76 33,7 ± 3,18(c) <0,001 

CA (cm) 72,5 ± 9,25 103,9 ± 10,68(b) 74,4 ± 4,06 101,8 ± 8,09(c) <0,001 

Ferriman e Galley 13,0 ± 4,6 12,0 ± 3,8 - - - 

LH (UI/L) 11,6 ± 5,7(f)      10,2 ± 6,5(g) 4,9 ± 3 5,3 ± 4 0,001 

FSH (UI/L) 4,8 ± 1,5         4,7 ± 1,7 4,6 ± 2,4 4,12 ± 1 ns ** 

TT (ng/dL) 75,38 ± 25,44(d) 80,07 ± 39,17(e) 47,6 ± 16,91 42,3 ± 7,6 <0,001 

TL (pmol/L) 44,33 ± 16,08(f) 64,8 ± 46,08(g) 17,97 ± 7,68 28,05 ± 9,51 0,001 

DHEAS (nmol/L) 2303 ± 683 1905 ± 1032 1968 ± 947 2173 ± 1121 ns** 

SHBG (nmol/L) 40,75 ±16,29 27,47 ± 12,61 76 ± 28,9(m) 33,9 ± 14,9 0,016 

E2 (pg/mL) 53,86 ± 25,14(h) 53,64 ± 16,27(i) 91,9 ± 58,55 64,6 ± 29,31 0,039 

CT (mg/dL) 149 ± 32,95 180 ± 26,6(j) 164 ± 18,28 169 ± 31,89(l) 0,042 

HDL-C (mg/dL) 54 ± 12,4 48 ± 10,1(b) 64 ± 8,14 47 ± 9,29(c) <0,001 

LDL-C (mg/dL) 82 ± 27,0 107 ± 23,8(j) 87 ± 18,0 103 ± 25,5(l) 0,009 

TG (mg/dL) 60 ± 21,6 122 ± 44,95(b) 60 ± 20,5 96 ± 33,5(c) <0,001 

apoA 1(mg/dL) 123 ± 18,1 127 ± 17,8 132 ± 21,9 125 ± 16,8 ns** 

apoB (mg/dL) 56,4 ± 15,2 80,1 ± 18(b) 61,9 ± 13,6 84,3 ± 17,9(c) <0,001 

apoE (mg/dL) 3,05 ± 0,52 3,7 ± 1,1 4,01 ± 0,8(m) 3,2 ± 0,9 0,017 

AGL (mEq/L) 0,75 ± 0,19 0,70 ± 0,11 0,69 ± 0,09 0,73 ± 0,14 ns** 

HOMA-IR 1,87 ± 0,87(h) 4,39 ± 2,06(b) 1,09 ± 0.61 2,18 ± 1,07(c) (i) 0,002 

TFR-TG (min-1) 0,043 ± 0,03 0,033 ± 0,00 0,038 ± 0,01 0,044 ± 0,01 ns** 

TFR-EC (min-1) 0,004 ± 0,00(h) 0,004 ± 0,00(i) 0,015 ± 0,00 0,010 ± 0,07 0,004 

*P pelo método de F-Fisher test para comparação das médias dos quatro grupos. 
** ns = não significante. 
(a) P <0,05 = pacientes com SOP e IMC normal vs pacientes com SOP e IMC obeso, Controles com 
IMC normal e Controle com IMC obeso 
(b) P<0,001 (j) P<0,05 pacientes com SOP e IMC normal vs pacientes com SOP e  IMC obeso.        
(c) P<0,001(l) P<0,05 Controles com IMC normal vs Controles com IMC obeso 
(d) P <0,001(f) P = 0,001 (h) P<0,05 pacientes com SOP e IMC normal vs Controles com IMC normal. 
(e) P <0,001 (g) P= 0,001(i) P <0,05 pacientes com SOP e IMC obeso vs Controles com IMC obeso. 
(m) P = 0,016 e P= 0,017 = Controles com IMC normal vs Controles com IMC obeso, pacientes com 
SOP com IMC normal e pacientes com SOP com IMC obeso. 
apoA1, apolipoproteína A1; apoB, apolipoproteína B; apoE, apolipoproteína E; AGL, ácidos graxos livres; 
CA, circunferência abdominal; IMC, índice de massa corporal; DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona; 
E2, estradiol ; Ferriman and Galley score;FSH, hormônio folículo-estimulante; HOMA-IR, modelo 
homeostático de resistência à insulina;LH, hormônio luteinizante; TL,  testosterona livre;TT, testosterona 
total;  HDL-C, HDL-colesterol;  LDL-C, LDL-colesterol;  TC, total colesterol; TG, triglicérides; SHBG, 
globulina ligadora dos esteróides sexuais; TFR-TG, taxa fracional de remoção plasmática de 3H-
triglicérides; TFR-EC, taxa fracional de remoção plasmática de 14C- éster de colesterol. 
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4.4  Influência das variáveis na Taxa fracional de remoção 

plasmática de  14C-éster de colesterol  

 

Nas tabelas 71 a 77, encontram-se as estatísticas referentes à 

influência das variáveis na TFR-EC. 

 

4.4.1  Parâmetros clínicos e antropométricos 

 

Os resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros clínicos e 

antropométricos sobre a TFR-EC encontram-se na tabela 71. Não se 

observou efeito estatisticamente significante para nenhum dos parâmetros 

clínicos estudados (idade: P = 0,952; IMC: P = 0,439 e CA: P = 0,702). 

 

Tabela 71 -  Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros clínicos e 
antropométricos sobre a taxa fracional de remoção plasmática de 14C- 
éster de colesterol  

Fonte de variação      f P 

Idade                  0,00 0,952 

IMC(1) 0,61 0,439 

CA(2) 0,14 0,702 
(1) IMC = índice de massa corporal (kg/m2). 
(2) CA = circunferência abdominal (cm). 
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4.4.2  Gonadotrofinas 

 

Os resultados dos testes dos efeitos do perfil androgênico e SHBG 

encontram-se na tabela 72. Não se observou efeito estatisticamente 

significante para nenhum dos parâmetros (LH: P= 0,842 e FSH: P= 0,813). 

 

Tabela 72 -  Resultados dos testes dos efeitos das gonadotrofinas sobre  a taxa 
fracional de remoção plasmática de 14C-éster de colesterol  

Fonte de variação f P 

LH(1) 0,04 0,842 

FSH(2) 0,05 0,813 
(1) LH = hormônio luteinizante. 
(2) FSH = hormônio folículo-estimulante. 

 

 

4.4.3  Perfil androgênico e SHBG 

 

Os resultados dos testes dos efeitos do perfil androgênico e SHBG 

sobre a TFR-EC encontram-se na tabela 73. Não se observou efeito 

estatisticamente significante para nenhum dos parâmetros (TT: P = 0,765; 

TL: P = 0,452; DHEAS: P = 0,616; SHBG: P = 0,476). 
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Tabela 73 -  Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros do perfil 
androgênico e globulina ligadora dos esteróides sexuais sobre  a taxa 
fracional de remoção  plasmática de 14C- éster de colesterol 

Fonte de variação f P 

TT(1) 0,09 0,766 

TL(2) 0,58 0,452 

DHEAS(3) 0,25 0,616 

SHBG(4) 0,52 0,476 
(1) TT= testosterona total (ng/dL). 
(2) TL = testosterona livre (pmol/L). 
(3) DHEAS = sulfato de dehidroepiandrosterona (ng/mL). 
(4) SHBG= globulina ligadora de esteróides sexuais (nmol/L). 

 

 

4.4.4  Estradiol 

 

Os resultados dos testes dos efeitos do E2 sobre a TFR-EC 

encontram-se na Tabela 74. Não se observou efeito estatisticamente 

significante (P = 0,172).  

 

Tabela 74 -  Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros do estradiol sobre a 
taxa fracional de remoção plasmática de 14C- éster de colesterol  

Fonte de variação f P 

 E2
(1)

 1,94 0,172 
(1) E2 = estradiol (pg/mL). 
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4.4.5  Perfil lipídico 

 

Os resultados dos testes dos efeitos do perfil lipídico sobre a TFR-EC 

encontram-se na tabela 75. Não se observou efeito estatisticamente 

significante para nenhum dos parâmetros (Colesterol total: P = 0,744; HDL-

C: P = 0,748; LDL-C: P = 0,739; TG: P = 0,765). 

 

Tabela 75 - Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros do perfil lipídico sobre 
a  taxa fracional de remoção plasmática de 14C- éster de colesterol  

Fonte de variação f P 

CT(1) 0,11 0,744 

HDL-C(2) 0,11 0,748 

LDL-C(3) 0,11 0,739 

TG(4) 0,09 0,765 
(1)CT = colesterol total (mg/dL). 
(2) HDL-C= HDL colesterol (mg/dL). 
(3) LDL-C = LDL colesterol (mg/dL). 
(4) TG= triglicérides (mg/dL). 

 
 

 

4.4.6  Perfil de apolipoproteínas e ácidos graxos livres 

 

Os resultados dos testes dos efeitos das apolipoproteínas e ácidos graxos 

livres sobre a TFR-EC encontram-se na tabela 76. Não se observou efeito 

estatisticamente significante para nenhum dos parâmetros (apoA1: P = 0,976; 

apoB: P = 0,735; apoE: P = 0,258; AGL: P = 0,374). 
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Tabela 76 -  Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros das 
apolipoproteínas e ácidos graxos livres sobre a taxa fracional de 
remoção plasmática de 14C-éster de colesterol  

Fonte de variação f P 

apoA1(1) 0,00 0,976 

apoB (2) 0,11 0,735 

apoE(3) 1,32 0,258 

AGL (4) 0,81 0,374 
(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 
(4) AGL = ácidos graxos livres. 

 

 

4.4.7  Parâmetros relativos à Sensibilidade à insulina 

 

Não se observou efeito estatisticamente significante para o parâmetro  

HOMA-IR ( P = 0,522). 

 

Tabela 77 -  Resultados dos testes dos efeitos dos parâmetros da sensibilidade à 
insulina sobre a taxa fracional de remoção plasmática de 14C-éster de 
colesterol 

Fonte de variação f P 

HOMA-IR (1) 0,50 0,522 
(1) HOMA-IR= modelo homeostático de resistência à insulina. 

 

 

 

 

 



Resultados 67

4.5  Correlações Canônicas globais 

 

Na tabela 78, encontram-se os conjuntos de variáveis para os quais a 

medida de Correlação Canônica global , ou seja, da somatória dos 4 grupos 

(SOP-normal, SOP-Obesa, Controle-Normal e Controle-Obesa) foi calculada 

assim como o teste de sua significância. Observou-se correlação 

estatisticamente significante para Gonadotrofinas vs TFR (P = 0,035), Perfil 

androgênico vs Sensibilidade à insulina e SHBG (P = 0,002), E2 vs TFR 

(P = 0,015), Perfil lipídico vs Sensibilidade à insulina e SHBG (P = 0,004), Perfil 

lipídico vs Parâmetros clínicos e antropométricos (P = 0,001) Parâmetros 

clínicos e atropométricos vs Sensibilidade à insulina e SHBG (P < 0,001) e 

Perfil de apolipoproteínas vs Parâmetros clínicos e atropométricos (P = 0,009). 

 
Tabela 78 -  Correlação Canônica entre conjuntos de variáveis 

Primeiro conjunto Segundo conjunto Correlação canônica P 
Gonadotrofinas TFR 0,650 0,035 
Perfil androgênico Sensibilidade à insulina 0,799 0,0002 
Perfil androgênico Perfil lipídico 0,510 0,483 
Perfil androgênico TFR 0,296 0,925 
Perfil androgênico 
Perfil androgênico 
Estradiol 

Perfil apolipoproteínas
AGL 

Perfil lipídico 

0,825 
0,825 
0,271 

0,952 
0,952 
0,587 

Estradiol Sensibilidade à insulina 0,265 0,752 
Estradiol Parâmetros clínicos 0,276 0,395 
Estradiol TFR 0,444 0,015 
Estradiol 
Estradiol 
Perfil lipídico 

Perfil apolipoproteínas
AGL 

Sensibilidade à insulina

0,267 
0,267 
0,733 

0,722 
0,722 
0,004 

Perfil lipídico Parâmetros clínicos 0,759 0,001 
Perfil lipídico TFR 0,124 0,998 
Sensibilidade à insulina Parâmetros clínicos 0,811 <0,001 
Sensibilidade à insulina TFR 0,441 0,388 
Perfil apolipoproteínas    
Perfil apolipoproteínas 
Parâmetros clínicos 

Parâmetros clínicos 
TFR 
TFR 

0,667 
0,326 
0,156 

0,009 
0,811 
0,980 

AGL = ácidos graxos livres. 
TFR= taxa fracional de remoção plasmática. 
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4.6  Coeficiente de Correlação de Pearson global  

 

Nos itens a seguir, encontram-se os valores dos coeficientes de 

correlação entre duas variáveis, para conjuntos nos quais a Correlação 

Canônica global demonstrou significância estatística. 

 

4.6.1  Gonadotrofinas vs taxas fracionais de remoção plasmática de  

3H-triglicérides e 14C-éster de colesterol 

 

Observou-se correlação inversa estatisticamente significante entre 

FSH vs TFR-TG (P = 0,050). Para FSH vs TFR-EC observou-se (P = 0,455).  

 

Tabela 79 -  Correlação entre a variável FSH e Taxa fracional de remoção 
plasmática de 3H-triglicérides  e 14C-éster de colesterol  

Variáveis Correlação de Pearson P 

 FSH vs TFR-TG -0,301 0,050 

 FSH vs TFR-EC 0,117 0,455 

FSH, hormônio folículo-estimulante; TFR-TG, taxa fracional de remoção plasmática de 3H-triglicérides; 
TFR-CE, taxa fracional de remoção plasmática de14C- éster de colesterol.  
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Figura 30 - Correlação de Pearson entre hormônio folículo-estimulante e 

taxa fracional de remoção plasmática de 3H-triglicérides (min-1) 
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4.6.2  Perfil androgênico vs Sensibilidade à insulina e SHBG 

 

Observou-se correlação direta estatisticamente significante entre TT 

vs HOMA-IR (P = 0,048), TL vs HOMA-IR (P<0,001) e uma correlação 

significativa e inversa da TL vs SHBG (P<0,001). O DHEAS não se 

correlacionou com a variável da sensibilidade à insulina (Tabela 80). 

 

 

Tabela 80 -  Correlação das variáveis de perfil androgênico e sensibilidade à 
insulina e globulina ligadora de esteróides sexuais 

Variáveis Correlação de Pearson P 

TT vs HOMA -IR 0,303 0,048 

TT vs SHBG -0,165 0,289 

TL vs HOMA -IR 0,524 <0,001 

TL vs SHBG -0,519 <0,001 

DHEAS vs HOMA -IR -0,187 0,262 

DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; 
SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais; TT, testosterona total; TL testosterona livre.  
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4.6.3  Parâmetros clínicos vs Sensibilidade à Insulina e SHBG  

 

Observou-se correlação direta estatisticamente significante e direta 

entre IMC vs HOMA-IR (P<0,001), CA vs HOMA-IR (P<0,001). Para a 

SHBG, houve correlação inversa com IMC e com CA (P<0,001) (Tabela 81). 

 

 

Tabela 81 - Correlação entre as variáveis de sensibilidade à insulina, globulina 
ligadora dos esteróides sexuais e parâmetros clínicos e 
antropométricos 

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs HOMA-IR -0,260 0,092 

Idade vs SHBG 0,151 0,333 

IMC vs HOMA-IR 0,610 <0,001 

IMC vs SHBG -0,632 <0,001 

CA vs HOMA-IR 0,605 <0,001 

CA vs SHBG -0,577 <0,001 

CA, circunferência abdominal; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; IMC, índice 
de massa corporal; SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais. 

 

 

4.6.4  Perfil lipídico vs Sensibilidade à insulina e SHBG 

 

Observou-se correlação inversa estatisticamente significante entre 

HOMA-IR vs HDL-C (P = 0,029). Em relação à SHBG, houve correlação 

direta com HDL-C (P<0,001). 
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Observou-se correlação direta estatisticamente significante entre 

HOMA-IR vs TG (P = 0,009). 

Em relação à SHBG, houve correlação inversa com TG (P = 0,012). 

Não houve correlação estatisticamente significativa entre CT e LDL-C vs 

parâmetros relativos à sensibilidade à insulina e SHBG (Tabela 82). 

 

 

Tabela 82 -  Correlação entre variáveis de sensibilidade à insulina, globulina 
ligadora dos esteróides sexuais e perfil lipídico  

Variáveis Correlação de Pearson P 

CT vs HOMA -IR 0,089 0,570 

CT vs SHBG -0,077 0,622 

HDL-C vs HOMA -IR -0,333 0,029 

HDL-C vs SHBG 0,601 <0,001 

LDL-C vs HOMA -IR 0,117 0,455 

LDL-C vs SHBG -0,232 0,134 

TG vs HOMA -IR 0,394 0,009 

TG vs SHBG -0,378 0,012 

CT, colesterol total; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; HDL-C, HDL-colesterol; 
IMC, índice de massa corporal; LDL-C, LDL-colesterol; SHBG, globulina ligadora dos esteróides 
sexuais; TG, triglicérides. 
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4.6.5  Parâmetros clínicos e antropométricos vs Perfil lipídico 

 

Observou-se correlação inversa estatisticamente significante entre 

IMC vs HDL-C (P<0,001), CA vs HDL-C (P<0,001).                                 

Observou-se correlação direta estatisticamente significante entre IMC 

vs LDL-C (P = 0,019), IMC vs TG (P<0,001), CA vs LDL-C (P = 0,020) e CA 

vs TG (P<0,001) (Tabela 83).  

 

Tabela 83 -  Correlação entre variáveis de parâmetros clínicos e antropométricos e 
perfil lipídico   

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs CT 0,166 0,288 

Idade vs HDL-C 0,013 0,932 

Idade vs LDL-C 0,193 0,216 

Idade vs TG -0,027 0,863 

IMC vs CT 0,225 0,148 

IMC vs HDL-C -0,623 <0,001 

IMC vs LDL-C 0,356   0,019 

IMC vs TG 0,542 <0,001 

CA vs CT 0,239 0,123 

CA vs HDL-C -0,627 <0,001 

CA vs LDL-C 0,352   0,020 

CA vs TG 0,601 <0,001 

CA, circunferência abdominal; CT, colesterol total; HDL-C, HDL-colesterol; IMC, índice de massa 
corporal; LDL-C, LDL-colesterol; TG, triglicérides. 
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4.6.6  Estradiol vs Taxa fracional de remoção plasmática de 3H-

triglicérides e 14C- éster de colesterol  

 

Observou-se correlação inversa estatisticamente significante entre E2 

vs TFR-EC (P = 0,039). Para E2 vs TFR-TG, observou-se (P = 0,084). 

 

 

Tabela 84 -  Correlação entre a variável estradiol e taxa fracional de remoção 
plasmática de 3H-triglicérides  e 14C- éster de colesterol  

Variáveis Correlação de Pearson P 

E2 vs TFR-TG 0,273 0,084 

E2 vs TFR-EC -0,323 0,039 

E2, estradiol; TFR-TG, taxa fracional de remoção plasmática de 3H- triglicérides; 
TFR-EC, taxa fracional de remoção plasmática de14C- éster de colesterol. 
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Figura 31 -  Correlação de Pearson entre estradiol (pg/mL) e taxa fracional 

de remoção plasmática de14C-éster de colesterol  (min-1).  
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4.7  Correlações Canônicas nas mulheres controles 

 

Na tabela 85, encontram-se os conjuntos de variáveis para os quais a 

medida de Correlação Canônica das mulheres controles, ou seja, dos 2 

grupos (Controle-Normal e Controle-Obesa) foi calculada, assim como o  

teste de sua significância. Observou-se correlação estatisticamente 

significante entre Perfil androgênico vs Sensibilidade à insulina e SHBG 

(P<0,001), Perfil lipídico vs Sensibilidade à insulina e SHBG (P = 0,0005), 

Perfil lipídico vs Parâmetros clínicos (P = 0,0102), Sensibilidade à insulina e 

SHBG vs Parâmetros clínicos (P = 0,0180). 

 

Tabela 85 -  Correlação Canônica entre conjuntos de variáveis nas mulheres 
controles 

Primeiro conjunto Segundo conjunto Correlação canônica P 

Gonadotrofinas 

Perfil androgênico 

Perfil androgênico 

Sensibilidade à insulina

0,613 

0,981 

0,057 

<0,001 

Estradiol TFR 0,389 0,2460 

Perfil lipídico Sensibilidade à insulina 0,916 0,0005 

Perfil lipídico Parâmetros clínicos 0,889 0,0102 

Sensibilidade à insulina Parâmetros clínicos 0,866 0,0180 

TFR, taxa fracional de remoção plasmática. 
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4.8  Coeficiente de Correlação de Pearson das mulheres 

controles 

 

Nas tabelas 86 a 92, encontram-se os valores dos coeficientes de 

correlação entre duas variáveis, para conjuntos nos quais a Correlação 

Canônica nas mulheres controles demonstrou significância estatística. Para 

os conjuntos Gonadotrofinas vs Perfil androgênico e Estradiol vs TFR, 

apesar de não significante, calculou-se também o Coeficiente de Correlação. 

 

4.8.1  Coeficiente de Correlação de Pearson entre gonadotrofinas e 

perfil androgênico 

 

Conforme encontra-se na tabela 86, observou-se correlação 

significante direta entre LH e TL; (Figura A32, Anexo C). 

 

Tabela 86 -  Correlação das variáveis de gonadotrofinas e perfil androgênico nas 
mulheres controles 

Variáveis Correlação de Pearson P 

LH vs TT  -0,271 0,248 

LH vs TL 0,539 0,014 

LH vs DHEAS  0,227 0,380 

FSH vs TT 0,431 0,058 

FSH vs TL 0,076 0,751 

FSH vs DHEAS 0,227 0,380 

DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona; FSH, hormônio folículo-estimulante; LH, hormônio 
luteinizante; TT, testosterona total; TL, testosterona livre. 
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4.8.2  Coeficiente de Correlação de Pearson entre perfil androgênico 

e Sensibilidade à insulina e SHBG 

 

Conforme se observa na tabela 87, houve correlação significante 

direta entre TT e SHBG e inversa entre TL e SHBG; (Figuras A33 e A34, 

Anexo C).  

 

Tabela 87 - Correlação das variáveis de perfil androgênico e sensibilidade à insulina 
e globulina ligadora dos esteróides sexuais nas mulheres controles 

Variáveis Correlação de Pearson P 

TT vs HOMA-IR 0,021 0,929 

TT vs SHBG 0,453 0,045 

TL vs HOMA-IR 0,252 0,284 

TL vs SHBG -0,719 <0,001 

DHEAS vs HOMA-IR -0,179 0,491 

DHEAS vs SHBG -0,200 0,441 

SHBG vs HOMA-IR -0,227 0,336 

DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; 
SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais; TT, testosterona total; TL, testosterona livre. 
 
 

 

4.8.3  Coeficiente de Correlação de Pearson entre parâmetros 

clínicos, antropométricos e Sensibilidade à insulina e SHBG 

 

Conforme se observa na tabela 88, observou-se correlação 

significante direta entre IMC vs HOMA-IR e CA vs HOMA-IR e inversa para 

IMC vs SHBG e CA vs SHBG; (Figuras A35 à A38, Anexo C). 
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Tabela 88 -  Correlação entre as variáveis de parâmetros clínicos, antropométricos 
e sensibilidade à  insulina e globulina ligadora dos esteróides sexuais 
nas mulheres controles  

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs HOMA -IR -0,120 0,613 

Idade vs SHBG -0,017 0,943 

IMC vs HOMA -IR 0,573 0,008 

IMC vs SHBG -0,674 0,001 

CA vs HOMA -IR 0,650 0,002 

CA vs SHBG -0,636 0,003 
CA, circunferência abdominal; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; IMC, índice 
de massa corporal; SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais. 

 

 

4.8.4  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Sensibilidade à 

insulina e Perfil lipídico 

 

Conforme se observa na tabela 89, houve correlação significante direta 

entre HDL-C vs SHBG e TG vs HOMA-IR; (Figuras A39 e A40, Anexo C). 

 

Tabela 89 - Correlação entre variáveis de sensibilidade à insulina, globulina 
ligadora dos esteróides sexuais e perfil lipídico nas mulheres controles 

                 Variáveis Correlação de Pearson P 

CT vs HOMA -IR 0,154 0,517 

CT vs SHBG -0,007 0,977 

HDL-C vs HOMA -IR -0,426 0,061 

HDL-C vs SHBG 0,636 0,003 

LDL-C vs HOMA -IR 0,236 0,316 

LDL-C vs SHBG -0,262 0,264 

TG vs HOMA -IR 0,569 0,009 

TG vs SHBG -0,294 0,208 
CT, colesterol total; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; HDL-C, HDL-colesterol;  
IMC, índice de massa corporal; LDL-C, LDL-colesterol; SHBG, globulina ligadora dos esteróides 
sexuais; TG, triglicérides. 
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4.8.5  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Perfil lipídico e 

Parâmetros clínicos e antropométricos 

 

Conforme se observa na tabela 90, houve correlação significante 

direta entre IMC vs TG e CA vs TG, e inversa entre IMC vs HDL-C e CA vs 

HDL-C; (Figuras A41 à A44, Anexo C). 

 

Tabela 90 -  Correlação entre variáveis de perfil lipídico e parâmetros clínicos e 
antropométricos nas mulheres controles normais 

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs CT 0,055 0,816 

Idade vs HDL-C -0,088 0,711 

Idade vs LDL-C 0,137 0,566 

Idade vs TG -0,099 0,678 

IMC vs CT 0,086 0,720 

IMC vs HDL-C -0,822 <0,001 

IMC vs LDL-C 0,361 0,118 

IMC vs TG 0,616 0,004 

CA vs CT 0,055 0,819 

CA vs HDL-C -0,812 <0,001 

CA vs LDL-C 0,317 0,173 

CA vs TG 0,629 0,003 

CA, circunferência abdominal; CT, colesterol total; HDL-C, HDL-colesterol; IMC, índice de massa 
corporal; LDL-C, LDL-colesterol; TG, triglicérides. 
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4.8.6  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Estradiol vs TFR-

TG e Estradiol vs TFR-EC 

 

Conforme se observa na tabela 91, houve correlação direta, não 

significante, porém limítrofe, entre Estradiol vs TFR-TG e inversa não 

significante, entre Estradiol vs TFR-EC. 

 

Tabela 91 - Correlação entre a variável estradiol e taxa fracional de remoção 
plasmática de 3H-triglicérides e 14C-éster de colesterol  nas mulheres 
controles  

Variáveis Correlação de Pearson P 

E2 vs TFR-TG 0,447 0,055 

E2 vs TFR-CE -0,206 0,398 
E2, estradiol; TFR-TG, taxa fracional de remoção plasmática de 3H-triglicérides; TFR-EC, taxa fracional 
de remoção plasmática de14C- éster de colesterol. 
 
 

Tabela 92 -  Correlações de Pearson com significância estatística nas mulheres 
controles 

Variáveis Correlação de Pearson P 

LH vs TL 
TT vs SHBG 

0,539 
0,453 

0,014 
0,045 

TL vs SHBG -0,719 <0,001 
IMC vs HOMA -IR 0,573 0,008 
IMC vs SHBG -0,674 0,001 
CA vs HOMA -IR 0,650 0,002 
CA vs SHBG -0,636 0,003 
IMC vs HDL-C -0,822 <0,001 
HDL-C vs SHBG 0,636 0,003 
TG vs HOMA -IR 0,569 0,009 
IMC vs TG 0,616 0,004 
CA vs HDL-C -0,812 <0,001 

CA, circunferência abdominal; IMC, índice de massa corporal; HOMA-IR, modelo homeostático de 
resistência à insulina; SHBG, globulina ligadora de esteróides sexuais; TL, testosterona livre; 
TT, testosterona total;  HDL-C, HDL-colesterol;  TC, total colesterol; TG, triglicérides.  
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4.9  Correlações Canônicas nas pacientes com SOP 

 

Na tabela 93, encontram-se os conjuntos de variáveis para os quais a 

medida de Correlação Canônica das pacientes com SOP, ou seja, dos 2 

grupos (SOP-Normal e SOP-Obesa) foi calculada, assim como o  teste de 

sua significância. Observou-se correlação estatisticamente significante 

apenas para Perfil Lipídico vs Parâmetros clínicos (P = 0,038), Parâmetros 

clínicos vs Sensibilidade à insulina e SHBG (P = 0,006) e Perfil de 

apolipoproteínas vs Parâmetros clínicos (P = 0,009). 

 

Tabela 93 - Correlação Canônica entre conjuntos de variáveis nas pacientes com 
SOP 

Primeiro conjunto Segundo conjunto Correlação Canônica P 

Gonadotrofinas 

Perfil androgênico 

Perfil androgênico 

Sensibilidade à insulina 

0,469 

0,848 

0,082 

0,141 

Estradiol TFR 0,387 0,214 

Perfil lipídico Sensibilidade à insulina 0,774 0,166 

Perfil lipídico Parâmetros clínicos 0,771 0,038 

Sensibilidade à insulina Parâmetros clínicos 0,849 0,006 

Perfil apolipoproteínas Parâmetros clínicos 0,667 0,009 

TFR= taxa fracional de remoção plasmática. 
 

Há indícios de que a Correlação Canônica entre sensibilidade à 

insulina e os perfis androgênicos e lipídicos, e entre gonadotrofinas e perfil 

androgênico sejam significativos nas pacientes com a SOP. O valor do nível 

descrito dos testes ficou próximo de 5%, adotado como o nível de 

significância desse trabalho. 
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4.10  Coeficiente de Correlação de Pearson das pacientes 

com SOP 

 

Na tabelas 94 a 100, encontram-se os valores dos coeficientes de 

correlação entre duas variáveis, para conjuntos nos quais a Correlação Canônica 

nas pacientes com SOP demonstrou significância estatística. Para os conjuntos 

Gonadotrofinas vs Perfil androgênico, Perfil androgênico vs Sensibilidade à 

insulina, Estradiol vs TFR e Perfil lipídico vs Sensibilidade à insulina, apesar de 

não significantes, calculou-se também o Coeficiente de Correlação. 

 

4.10.1  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Gonadotrofinas e 

Perfil androgênico  

 

Conforme se observa na tabela 94, observou-se correlação significante 

inversa entre FSH vs DHEAS; (Figura A45, AnexoC). 

 

Tabela 94 -  Correlação das variáveis de gonadotrofinas e perfil androgênico 
sensibilidade nas pacientes com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

LH vs TT 0,268 0,216 

LH vs TL -0,068 0,756 

LH vs DHEAS 0,038 0,871 

FSH vs TT 0,065 0,767 

FSH vs TL -0,151 0,492 

FSH vs DHEAS -0,446   0,043 
DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona ;FSH, hormônio folículo-estimulante; LH, hormônio 
luteinizante; TL, testosterona livre;TT, testosterona total; 
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4.10.2  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Perfil 

Androgênico e Sensibilidade à Insulina e SHBG  

 

Conforme se observa na tabela 95, houve correlação significante 

inversa entre TL e SHBG, SHBG e HOMA-IR; (Figuras A46 e A47, Anexo C). 

 

Tabela 95 -  Correlação das variáveis de perfil androgênico e sensibilidade à insulina 
e globulina ligadora dos esteróides sexuais nas pacientes com SOP  

Variáveis Correlação de Pearson P 

TT vs HOMA -IR 0,055 0,802 

TT vs SHBG 0,081 0,715 

TL vs HOMA -IR 0,380 0,074 

TL vs SHBG -0,510 0,013 

DHEAS vs HOMA -IR -0,230 0,316 

DHEAS vs SHBG -0,326 0,149 

SHBG vs HOMA-IR -0,528 0,010 

DHEAS,sulfato de dehidroepiandrosterona; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; 
SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais; TT, testosterona total; TL testosterona livre. 

 

 

4.10.3  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Sensibilidade à 

insulina e SHBG vs Parâmetros Clínicos 

 

Conforme se observa na tabela 96, houve correlação significante 

direta entre IMC vs HOMA-IR, CA vs HOMA-IR; e inversa entre IMC vs 

SHBG e CA vs SHBG; (Figuras A48 à 51, Anexo C) 
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Tabela 96 - Correlação entre as variáveis de sensibilidade à insulina, globulina 
ligadora dos esteróides sexuais e parâmetros clínicos nas pacientes 
com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs HOMA-IR -0,181 0,408 

Idade vs SHBG 0,147 0,504 

IMC vs HOMA-IR 0,687 <0,001 
IMC vs SHBG -0,581   0,004 
CA vs HOMA-IR 0,634   0,001 
CA vs SHBG -0,629   0,001 

CA, circunferência abdominal; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; IMC, índice 
de massa corporal; SHBG, globulina ligadora dos esteróides sexuais. 

 

4.10.4  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Sensibilidade à 

insulina e SHBG vs Perfil lipídico. 

 

Conforme se observa na tabela 97, houve correlação significante 

direta de SHBG vs HDL-C e indireta entre SHBG vs TG; (Figuras A52 e A53, 

Anexo C). 

 

Tabela 97 -  Correlação entre variáveis de sensibilidade à insulina, globulina ligadora 
dos esteróides sexuais e  perfil lipídico nas pacientes com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

CT vs HOMA -IR 0,057 0,796 

CT vs SHBG -0,166 0,449 

HDL-C vs HOMA -IR -0,209 0,339 

HDL-C vs SHBG 0,481 0,020 
LDL-C vs HOMA -IR 0,054 0,805 

LDL-C vs SHBG -0,229 0,292 

TG vs HOMA -IR 0,248 0,254 

TG vs SHBG -0,414 0,050 
CT, colesterol total; G-O, glicemia basal; HOMA-IR, modelo homeostático de resistência à insulina; 
HDL-C, HDL-colesterol; IMC, índice de massa corporal; LDL-C, LDL-colesterol; SHBG, globulina 
ligadora dos esteróides sexuais; TG, triglicérides. 
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4.10.5  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Perfil Lipídico e 

Parâmetros Clínicos e antropométricos 

 

Conforme se observa na tabela 98, houve correlação significante 

direta entre IMC vs TG e CA vs TG; e inversa entre CA vs HDL; (Figuras A54 

à A56, Anexo C). 

 

Tabela 98 -  Correlação entre variáveis de perfil lipídico e parâmetros clínicos e 
antropométricos nas pacientes com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

Idade vs CT 0,257 0,237 

Idade vs HDL-C -0,016 0,941 

Idade vs LDL-C 0,266 0,220 

Idade vs TG 0,113 0,607 

IMC vs CT 0,333 0,120 

IMC vs HDL-C -0,347 0,104 

IMC vs LDL-C 0,349 0,103 

IMC vs TG 0,480 0,020 
CA vs CT 0,340 0,112 

CA vs HDL-C -0,464 0,026 
CA vs LDL-C 0,366 0,085 

CA vs TG 0,574 0,004 
CA, circunferência abdominal; CT, colesterol total; HDL-C, HDL-colesterol; IMC, índice de massa 
corporal; LDL-C, LDL-colesterol; TG, triglicérides. 

 

4.10.6  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Estradiol vs TFR -

TG e Estradiol vs TFR-EC 

 

Conforme se observa na tabela 99, houve correlação direta, não 

significante, porém limítrofe, entre Estradiol vs TFR -TG e inversa não 

significante, porém limítrofe, entre Estradiol vs TFR- EC. 
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Tabela 99 -  Correlação entre a variável estradiol e taxa fracional de remoção 
plasmática de  3H-triglicérides e 14C-éster de colesterol  nas pacientes 
com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

E2 vs TFR-TG 0,398 0,066 

E2 vs TFR-EC -0,367 0,092 

E2, estradiol; TFR-TG taxa fracional de remoção plasmática de 3H-triglicérides; 
TFR-EC, taxa fracional de remoção plasmática de14C-éster de colesterol. 

 

4.10.7  Coeficiente de Correlação de Pearson entre Parâmetros 

clínicos e antropométricos vs Perfil de apolipoproteínas 

 

Conforme se observa na tabela 100, houve correlação significante 

direta entre IMC vs apoB e CA vs apoB; (Figuras A57 e A58, Anexo C). 

 

Tabela 100 - Correlação entre as variáveis de parâmetros clínicos e antropométricos e 
perfil de apolipoproteínas e ácidos graxos livres nas pacientes com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

IMC vs apoA1 -0,019 0,931 

IMC vs apoB 0,444 0,034 

IMC vs apoE 0,232 0,286 

IMC vs AGL -0,166 0,449 

CA vs apoA1 -0,045 0,838 

CA vs apoB 0,500 0,015 

CA vs apoE 0,212 0,331 

CA vs AGL -0,176 0,421 

AGL, ácidos graxos livres; apoA1, apolipoproteína A1; apoB, apolipoproteína B; apoE, apolipoproteína 
E; CA, circunferência abdominal; IMC, índice de massa corporal. 
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Tabela 101 - Correlações de Pearson com significância estatística nas pacientes 
com SOP 

Variáveis Correlação de Pearson P 

TL vs SHBG -0,510 0,013 

IMC vs HOMA -IR 0,687 <0,001 

IMC vs SHBG -0,581   0,004 

CA vs HOMA -IR 0,634   0,001 

CA vs SHBG -0,629   0,001 

IMC vs TG 0,480 0,020 

CA vs TG 0,574 0,004 

CA vs HDL -0,464 0,026 

HDL-C vs SHBG 0,481 0,020 

TG vs SHBG -0,414 0,050 

SHBG vs HOMA-IR -0,528 0,010 

IMC vs apoB 0,444 0,034 

CA vs apoB 0,500 0,015 

apoB, apolipoproteínaB; CA, circunferência abdominal; DHEAS, sulfato de dehidroepiandrosterona; 
FSH, hormônio folículo-estimulante; IMC, índice de massa corporal; HOMA-IR, modelo homeostático 
de resistência à insulina; SHBG, globulina ligadora de esteróides sexuais; TL, testosterona livre;TT, 
testosterona total;  HDL-C, HDL-colesterol;  TC, total colesterol; TG, triglicérides.  
 
 



 

 

5. Discussão 
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Desde a descrição original da Síndrome dos Ovários Policísticos, 

inicialmente denominada Síndrome de Stein & Leventhal, várias outras 

características foram adicionadas para o seu diagnóstico. Esse fato levou à 

existência de critérios diagnósticos diversos, dificultando a comparação entre 

os resultados dos estudos existentes (4,5,6). 

Na seleção do grupo de pacientes portadoras da SOP, adotamos o 

critério proposto pelo NIH (National Institute of Health Conference on 

Polycystic Ovary Syndrome) em 1990 (4), caracterizado pela presença de 

irregularidade menstrual associada a hiperandrogenismo clínico e/ou 

laboratorial, excluindo-se outras causas específicas como a FNC-21, 

hiperprolactinemia, síndrome de Cushing e neoplasias virilizantes. De fato, 

quando este projeto foi elaborado, dispúnhamos somente deste critério. 

Entretanto, todas as nossas pacientes se enquadram também nos critérios 

propostos posteriormente, ou seja, no de Roterdã (5) e no da The Androgen 

Excess Society (6). 

Para avaliar o impacto da obesidade sobre os parâmetros 

metabólicos, separamos as mulheres normais e as pacientes com SOP em 

dois grupos, com IMC normal, e obeso.      

Em relação à idade, observamos que as mulheres do grupo Controle-

N apresentaram uma média de idade menor que a observada nos demais 

grupos. Para afastar a influência dessa diferença nos resultados, 



Discussão 89

empregamos o teste de modelo linear geral, para que a influência da idade 

não fosse significativa. Ela deixou inclusive de fazer parte dos modelos 

subseqüentes. 

No nosso estudo, os achados referentes aos valores das médias dos 

parâmetros antropométricos, IMC e CA, não foram diferentes ao 

compararmos os grupos SOP-N vs Controle-N e SOP-O vs Controle-O, 

denotando assim que a SOP nesta casuística não influenciou na distribuição 

anormal de gordura corporal. Por outro lado, estudos demonstram que em 

mulheres hiperandrogênicas há maior distribuição abdominal de gordura 

corporal, ao compararmos com mulheres sem hiperandrogenismo, com uma 

correlação direta entre aumento da concentração plasmática de andrógenos 

(TT, TL) e a relação cintura/quadril, bem como uma correlação indireta entre 

SHBG e a relação cintura/quadril (96, 97,98).  

Em relação às gonadotrofinas, observamos um impacto da presença 

da SOP na concentração do LH, maior nas pacientes com a síndrome 

quando comparadas às mulheres sem a síndrome, independentemente do 

IMC. De acordo com dados da literatura, a concentração de LH é elevada 

nas pacientes com SOP, sendo encontrada aumentada em aproximadamente 

60% das pacientes (99). Não observamos diferença em relação ao FSH nos 

4 grupos. 

Observamos nesta casuística que nas pacientes com SOP, a CA e o 

IMC apresentaram correlação direta com o HOMA-IR, indicando uma piora 

da sensibilidade à insulina com o aumento do IMC e da CA.  Esses dados 

são compatíveis com os de Strowitzki et al., que observaram correlação 

direta entre insulina basal, com IMC e a relação cintura/quadril em pacientes 
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com SOP e sobrepeso (100).  Esta correlação direta entre a relação 

cintura/quadril e resistência à insulina, como demonstrado por Pasquali et 

al., ocorre tanto em mulheres normais como em pacientes portadoras da 

SOP (101).  

A TL foi o andrógeno mais comumente elevado nas pacientes com 

SOP, sendo encontrado alterado em 3 pacientes do grupo SOP-N (37,5%) e 

em 10 pacientes do grupo SOP-O (66,6%). Este achado é compatível com o 

relato de Chang et al., de que os valores anormais de TL correspondem à 

maioria das anormalidades dos andrógenos na SOP, enquanto a medida 

apenas da TT é limitada para fins de diagnóstico (102). No nosso trabalho, o 

achado de maiores níveis de TL nas pacientes com SOP-O, embora não 

significantes, provavelmente se deve aos menores níveis da SHBG neste 

grupo de pacientes. 

De fato, demonstramos que as médias da SHBG foram menores, mas 

não diferentes entre si nos grupos SOP-N, SOP-O e Controle-O, quando 

comparado ao grupo Controle-N. Existem estudos que demonstram que os 

valores da SHBG são menores nas pacientes com SOP, principalmente nas 

portadoras de sobrepeso (13,103) e obesidade (28, 30, 57). Kiddy et al., 

estudando 263 mulheres obesas e não obesas portadoras da SOP 

evidenciaram, que no grupo de mulheres obesas, a concentração da SHBG 

foi menor do que no grupo das não obesas (104). Da mesma maneira, 

mulheres normais obesas apresentam valores de SHBG menor do que as 

não obesas (28).                                                

A insulina é um modulador inibitório da concentração sérica de SHBG, 

atuando através da diminuição da produção hepática desta globulina (105). 
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Chen et al. demostraram que a SHBG nas pacientes com SOP tem 

correlação indireta com insulina de jejum e HOMA-IR (103). No nosso estudo, 

observamos uma correlação indireta e significante entre SHBG e HOMA-IR 

nas pacientes com SOP. De fato, Jayagopal et al. relataram que a SHBG é 

um marcador de resistência à insulina nas pacientes com SOP (106).  A 

diminuição dos valores da SHBG está relacionada com o aumento dos níveis 

de andrógenos livres (107). No nosso estudo, demonstramos que a SHBG 

nas pacientes com SOP teve correlação inversa com a TL, mas não com a 

TT. Já Chen MJ et al. observaram correlação negativa com TT e índice de 

andrógeno livre (103). 

Neste estudo, observamos um impacto da presença da SOP na 

concentração do E2, menor nas pacientes com a síndrome quando 

comparadas às mulheres sem a síndrome, independentemente do IMC. 

Minnani et al. observaram que a concentração do E2 nas portadoras da SOP 

não diferiu da encontrada em mulheres normais (108).  

A resistência à insulina tem sido descrita em até 50% das pacientes 

portadoras da SOP, independentemente da presença de obesidade, 

havendo evidências que ela se faz tanto no nível periférico quanto no 

hepático (109), sendo entretanto, via e tecido específica (110, 111) . Para 

sua avaliação, o método considerado padrão ouro é o clamp euglicêmico 

hiperinsulinêmico. Devido à complexidade de realização e interpretação dos 

resultados do clamp, optamos por realizar um índice mais simples como 

cálculo do HOMA-IR. 

Com relação ao HOMA-IR, observamos um impacto significativo da 

obesidade e da SOP, com um aumento progressivo de seus valores. De 
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fato, observamos que a média do HOMA-IR foi significativamente maior nas 

mulheres obesas (Controle e SOP) do que nas mulheres com IMC normal, 

ocorrendo o mesmo ao comparar as pacientes portadoras da SOP com as 

mulheres normais.         

Em relação às análises de correlações, o HOMA-IR teve uma 

tendência a ter correlação direta com a TL. Estes resultados estão de acordo 

com os achados de Barbieri et al., que demonstraram que a insulina tem 

efeito direto na esteroidogênese ovariana, in vitro, estimulando a síntese de 

andrógenos nas células da teca (112). A insulina pode estimular a 

esteroidogênese ovariana, a despeito da resistência da sua ação no 

metabolismo de glicose (113), e tem ação no decréscimo da síntese 

hepática de SHBG, aumentando a concentração de andrógenos livres (114).  

Na análise de correlação, observamos que o HOMA-IR teve correlação 

inversa com a SHBG. 

Legro et al. relataram que a dislipidemia é a anormalidade metabólica 

mais comum na SOP, embora o tipo e a extensão das alterações sejam 

variáveis, podendo uma parcela substancial das pacientes portadoras da SOP 

terem perfil lipídico normal (17,35). As anormalidades mais encontradas são 

uma diminuição da HDL-C e o aumento de triglicérides (35, 37, 38, 39, 40, 41, 

42,43), independentemente da obesidade (44, 38, 39, 40, 41). 

Em estudo sobre a prevalência de dislipidemia na SOP, observamos que 

a anormalidade lipídica mais encontrada foi a de uma diminuição da 

concentração de HDL-C, seguida pelo aumento da concentração de 

triglicérides, com um impacto significativo da obesidade nesses parâmetros (36).  
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Neste estudo, observamos resultados semelhantes, ou seja, as 

médias das concentrações da HDL-C foram significativamente menores no 

grupo das mulheres obesas (SOP e Controle), não havendo diferença 

significante entre os grupos Controle-N vs SOP-N e Controle-O vs SOP-O; o 

que denota o impacto da obesidade, mas não da síndrome, sobre a 

concentração desta lipoproteína. De fato, observamos uma correlação 

inversa entre a concentração da HDL-C com CA. Não observamos 

correlação com índices de sensibilidade à insulina nem com perfil 

androgênico. Em relação aos triglicérides, as médias das concentrações 

foram maiores nos grupos  de mulheres obesas ( SOP e Controle) , não 

havendo diferença significativa ao comparar Controle-N vs SOP-N e 

Controle-O vs SOP-O; denotando também o impacto da obesidade, mas não 

da síndrome, sobre a concentração desta lipoproteína.  Na análise de 

correlações, observamos que os triglicérides tiveram correlação direta com a 

CA e IMC e correlação indireta com a SHBG, não se observando correlação 

entre triglicérides e perfil androgênico. 

A relação entre os andrógenos e o perfil lipídico em pacientes com 

SOP é controversa.  Wild et al. administraram análago de GnRH a pacientes 

portadoras da síndrome, tendo observado ao final do estudo uma supressão 

da concentração de testosterona total, mas não da concentração da insulina 

de jejum, HDL-C e triglicérides, demonstrando que o perfil androgênico não 

altera a concentração de HDL-C e triglicérides em pacientes portadoras da 

síndrome (50). Entretanto, este mesmo autor havia demonstrado 

anteriormente uma correlação negativa da HDL-C com a testosterona não 

ligada à albumina, após ajuste para os níveis de insulina de jejum, sugerindo 
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que o excesso de andrógenos é independentemente relacionado com 

diminuição da HDL-C (47).   

Alguns autores encontraram, nas pacientes portadoras da SOP, uma 

elevação da LDL-C associada ou não a outras anormalidades lipídicas (13, 

35, 39, 41, 42,43). No nosso estudo, observamos que as médias das 

concentrações da LDL-C foram maiores nos grupos de mulheres obesas 

(SOP e Controle), não havendo diferença significativa ao compararmos 

Controle-N vs SOP-N e Controle-O vs SOP-O, demonstranto também um 

impacto da obesidade, mas não da síndrome, sobre a concentração desta 

lipoproteína. Entretanto, não houve correlação significativa da LDL-C com os 

índices de sensibilidade à insulina, nem com perfil androgênico. 

Estudos demonstram que as pacientes com a síndrome apresentam 

diminuição da concentração de apoA1, independentemente do IMC (46,48). 

No presente estudo, não encontramos diferença entre as pacientes com 

SOP e as mulheres controles, em relação à esta apolipoproteína. Já em 

relação à apoB, observamos o impacto da obesidade, mas não da síndrome, 

sobre a concentração desta lipoproteína. Na análise de correlação, 

observamos a direta correlação entre IMC e CA com a apoB.  De fato, 

existem estudos que demonstram que pacientes com SOP, com sobrepeso 

e obesas, apresentam concentrações maiores da apoB (115, 48). 

A apoE tem papel fundamental na recaptação de quilomícrons 

remanescentes, atuando como  ligante destas partículas aos receptores de 

LDL e à proteína relacionada aos receptores de LDL (116, 117). As 

anormalidades como, deficiência e defeito, da apoE resultam em uma 

alteração no metabolismo de VLDL , quilomícrons e seus remanescentes, 
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favorecendo a dislipidemia e aterosclerose (118). De fato, demonstramos 

que as médias da apoE foram significativamente menores, mas não 

diferentes entre si, nos grupos SOP-N, SOP-O e Controle-O, quando 

comparados ao grupo Controle-N.  

Em relação aos AGL, não observamos diferença entre os grupos, 

resultado este, semelhante ao encontrado por Robinson S et al. (40). 

A área de pesquisa da aterosclerose e o estudo dos quilomícrons têm 

sua importância devido a essas lipoproteínas, mais especificamente pelo 

fato de seus remanescentes poderem ser aterogênicos (63). 

Estudos mostram que em portadores de doença aterosclerótica, os 

quilomícrons e seus remanescentes permanecem por períodos prolongados 

na circulação sanguínea, mesmo quando o perfil lipídico é normal (81,84). 

Sposito et al. através da metodologia da cinética plasmática de quilomícrons 

artificiais, estudaram 93 indivíduos, sendo 60, portadores de doença arterial 

coronariana e 33 controles. Embora a concentração de triglicérides não 

tenha sido diferente entre os dois grupos, a TFR-TG foi 45% menor e a TFR-

EC foi 41% menor nos pacientes com doença arterial coronariana, quando 

comparadas ao grupo controle, mesmo após ajuste para IMC, LDL-C e HDL-

C (117). Concluíram que a lipólise (avaliada pela TFR-TG) e a remoção dos 

quilomícrons remanescentes (avaliada pela TFR-EC) constituem fatores de 

risco independentes de doença arterial coronariana (117). 

Um dos mecanismos que pode explicar a ação dos remanescentes de 

quilomícrons no processo de aterosclerose, é a capacidade de atravessarem 

a parede endotelial e serem captados por macrófagos, levando à formação 

de células espumosas (118). 
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O LES é uma doença auto-imune e sistêmica que apresenta uma 

maior prevalência de doença arterial coronariana (119). Borges et al. 

estudaram o metabolismo de quilomícrons artificiais em pacientes lúpicas 

com IMC normal, sem evidência clínica de doença arterial coronariana, e 

observaram um decréscimo da lipólise, através da diminuição da TFR-TG, e 

da remoção dos quilomícrons remanescentes plasmáticos, através da 

diminuição da TFR-EC. Entretanto, as pacientes estudadas apresentavam 

concentrações de triglicérides significativamente maiores e HDL-C menores 

do que as do grupo controle, não tendo sido realizada a análise de 

regressão multivariada da influência dessas variáveis na cinética plasmática 

de quilomícrons artificiais (60). 

Pacientes não obesas portadoras da síndrome, quando submetidas a 

teste de tolerância oral à gorduras ou refeição hipergordurosa, 

demonstraram uma resposta de triglicérides significativamente maior que as 

mulheres normais (64 , 65). No estudo de Velázquez et al., as pacientes com 

SOP foram subdivididas em dois subgrupos, com sobrepeso e IMC normal 

(64), tendo sido demonstrado que tanto na concentração basal quanto após 

sobrecarga de gordura, a concentração de triglicérides foi significativamente 

maior no grupo de SOP que nas mulheres normais, aumentando 

progressivamente destas, para pacientes com IMC normal e para pacientes 

com sobrepeso. Esses dados são compatíveis com um efeito aditivo da SOP 

e do IMC sobre a concentração basal e após sobrecarga de gordura nos 

triglicérides. Nos dois subgrupos, observou-se uma correlação direta entre 

insulina de jejum e relação cintura/quadril com a resposta dos triglicérides 

após sobrecarga oral de gordura. Recentemente, Tommy et al. demonstraram 
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uma maior resposta de triglicérides após teste de sobregarga oral de gordura 

em pacientes obesas com a síndrome, quando comparadas com mulheres 

normais com sobrepeso (120).  

Como a maior parte do tempo estamos no estado pós-prandial e não 

em jejum (121) e considerando que a hiperlipemia pós-prandial pode 

aumentar a captação de partículas remanescentes pelas células da parede 

arterial, tivemos por objetivo neste estudo, a avaliação da cinética plasmática 

dos quilomícrons artificiais. Através dessa metodologia, é possível separar 

os dois processos do metabolismo dos quilomícrons, ou seja, a lipólise 

(TFR-TG), da recaptação hepática dos remanescentes dos quilomícrons 

(TFR-EC).  Um dos mecanismos através do qual a hiperlipemia pós-prandial 

poderia contribuir para o processo de aterosclerose seria através de um 

tempo de permanência maior dos remanescentes dos quilomícrons na 

circulação, o que favoreceria a penetração dessas partículas, pelo seu 

pequeno diâmetro, na parede dos vasos. À medida que as partículas de 

quilomícrons são depletadas de triglicérides, originam as partículas 

remanescentes, ricas em colesterol éster. Pelo fato de serem partículas 

maiores que as LDL, uma vez dentro da parede dos vasos, liberam mais 

colesterol éster do que a própria partícula de LDL (122,123,124).   

É conhecido que a obesidade per se pode influenciar a cinética 

plasmática de quilomícrons artificiais. Oliveira MR et al. demostraram que a 

TFR-TG não é alterada em mulheres com obesidade, se comparadas com 

mulheres controles sem obesidade; mas a TFR-EC é diminuída, indicando que 

a obesidade tem influência na diminuição da recaptação dos remanescentes de 

quilomícrons, favorecendo e agravando o processo de aterosclerose (125).  
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Considerando que a obesidade pode influenciar a cinética plasmática 

dos quilomícrons artificiais, as nossas pacientes foram subdivididas em dois 

subgrupos, obesas e com IMC normal. 

De acordo com os nossos dados, observamos que o valor da média 

da TFR-EC, quando comparado com o grupo controle, foi menor nas 

pacientes com SOP, compatível com uma permanência maior das partículas 

remanescentes na circulação, favorecendo o processo de aterosclerose.  

Uma vez que não houve diferença da TFR-TG, pode-se supor que a 

atividade da LLP, enzima localizada na superfície endotelial dos vasos, 

responsável pela primeira fase do metabolismo dos quilomícrons, ou seja, a 

quebra dos triglicérides dos quilomícrons com a liberação de  ácidos graxos 

livres para os tecidos, não está alterada. Entretanto, ao contrário de Oliveira 

et al., não observamos um efeito da obesidade sobre a cinética plasmática 

dos quilomícrons artificiais, uma vez que não houve diferença significativa 

das TFR EC e TFR-TG ao compararmos os grupos SOP-N vs SOP-O e 

Controle-N vs Controle-O. Considerando que nossas pacientes e as 

mulheres controles encontravam-se numa faixa etária menor que as de 

Oliveira et al, é possível que essa diferença possa ser decorrente da 

interação entre a obesidade e a idade. Assim, a diferença observada em 

nossa casuística, pode ser atribuída à SOP isoladamente. 

A LLP é uma enzima chave no metabolismo lipídico, sendo que a 

redução de sua concentração é associada a aumento do risco futuro de 

doença arterial coronariana (126). Esta enzima é encontrada com maior 

freqüência no endotélio dos vasos da musculatura esquelética, do tecido 

adiposo e do coração. Após a síntese por células endoteliais, é transferida 
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para a superfície das mesmas, onde se liga ao proteoglicano sulfato 

heparan.  A LLP hidrolisa as partículas de triglicérides contidas nos 

quilomícrons e VLDL, tendo como principal co-fator a apoCII, liberando 

ácidos graxos livres e 2-monoacilglicerol para uso tecidual (127).  

Uma das dificuldades do estudo da LLP é que sua regulação é tecido 

específica. Embora seja aceito que a insulina seja um dos fatores que 

estimulam a sua atividade (128), o papel dos esteróides sexuais é pouco 

conhecido.  Estudos prévios em mulheres obesas demonstram uma forte 

correlação inversa entre concentração plasmática de E2 e atividade de LLP 

no tecido adiposo da região glútea e após o teste de heparina. Em homens 

obesos, a atividade da LLP abdominal e femoral decresce uma semana após 

administração de testosterona. Em contraste, a administração da preparação 

oral de testosterona por seis semanas causa supressão da atividade da LLP 

abdominal , mas não da femoral. Os dados podem sugerir que a LLP 

abdominal é menos susceptível à supressão por esteróides sexuais do que a 

LLP femoral (129).  

Neste trabalho, não observamos diferença do TFR-TG, uma medida 

indireta da atividade da LLP, entre as pacientes portadoras da síndrome e o 

grupo controle, apesar de termos observado diferenças de sensibilidade à 

insulina (menor nas pacientes com a síndrome e com obesidade) e das 

concentrações de E2 (menor nas pacientes com a síndrome, sem impacto da 

obesidade) e TT e TL (maior nas pacientes com a síndrome, sem impacto da 

obesidade).  É possível que a interação entre os esteróides sexuais e a 

resistência à insulina, nos tecidos adiposo e muscular, sejam antagônicas, a 

ponto de não alterar a TFR-TG. Lithell et al., ao estudarem pacientes com 
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síndrome obesas pareadas com mulheres normais através do teste de 

tolerância à gordura endovenoso, não observaram diferença significante da 

constante de decaimento (K2) entre os dois grupos, compatível com uma 

atividade semelhante da LLP. De acordo com essa hipótese, a atividade da 

LLP, avaliada através do teste da heparina, forneceu resultados 

semelhantes quando comparado entre os dois grupos. Entretanto, ao 

estudarem a atividade da LLP in vivo, em fragmentos de tecido adiposo de 

quatro regiões diferentes (abdominal, femural, glútea e tríceps) e fragmento 

do músculo vasto lateral, observaram diferenças regionais com relação à 

atividade da LLP (130). 

O estudo de um número reduzido de pacientes e mulheres normais 

desta casuística (9 pacientes com SOP e 5  do grupo Controle), através do 

teste da heparina, não demonstrou diferença em relação a atividade da LLP,  

quando os dois grupos foram comparados (131). Devido ao número reduzido 

de pacientes e mulheres estudadas, pretendemos avaliar toda a casuística 

para obtermos dados mais robustos. Por outro lado, estudos in vitro 

utilizando diferentes tecidos são necessários para se determinar o papel da 

insulina e dos esteróides sexuais na regulação da atividade da LLP.  

Para a TFR-EC, observamos que a síndrome, mas não o fator 

obesidade, reduz o seu valor, ou seja, pacientes com a síndrome, 

independentemente do IMC, apresentam uma remoção mais lenta de 

remanescentes de quilomícrons. Pelo fato destas partículas apresentarem um 

menor diâmetro, penetram mais facilmente na parede dos vasos, predispondo 

à aterosclerose (124). Sendo assim, podemos adicionar este distúrbio 

metabólico como mais um fator de risco cardiovascular presente na SOP. 
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Com o objetivo de identificarmos fatores independentemente 

associados, com a TFR-EC, aplicamos um Modelo de Análise de Regressão 

Multivariada. Entretanto, não observamos influência de nenhuma das 

variáveis estudadas. Interpretamos este dado de duas maneiras: a) Não 

foram estudadas variáveis que sabidamente participam do processo de 

recaptação dos remanescentes dos quilomícrons, entre os quais atividade 

pós-heparina da lipase hepática, receptor de LDL, proteína relacionada ao 

receptor de LDL e polimorfismos de apoB e apoE (132); b) A influência pode 

ser múltipla e/ou sinérgica. O modelo estatístico empregado identifica o 

papel de cada uma das variáveis, não havendo um modelo que permita 

estudar a influência da somatória de mais de uma variável.  

Recentemente, esteatose hepática não alcoólica (EHNA) tem sido 

descrita em pacientes portadoras da SOP (133, 134, 135). Apesar de ser 

tipicamente diagnosticada em indivíduos entre 41 a 60 anos de idade (136), 

a média de idade das pacientes estudadas com SOP foi inferior a essa. Uma 

elevação da atividade da alanina aminotransferase foi encontrada em 30% 

das pacientes com a síndrome (133), enquanto a evidência ultra-sonográfica 

de esteatose foi encontrada em 55% (134). Naquelas com elevação 

persistente da atividade aminotransferase, biópsia de fígado demostrou a 

presença de EHNA e fibrose (135).  

Novos estudos são necessários para avaliar o metabolismo dos 

quilomícrons em pacientes portadoras de EHNA, uma vez que é possível 

que a menor TFR-EC observada nas pacientes com SOP, possa ser 

decorrente da presença de alterações hepáticas originadas da esteatose. 

 



 

 

6. Conclusões  
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1. Não observamos diferença entre os grupos, em relação à TFR de 

3H-triglicérides. 

2. A TFR de 14C-éster de colesterol foi menor nas pacientes com a 

síndrome, não se observando influência da obesidade, tanto nas 

pacientes com a síndrome quanto nas mulheres normais. 

       



 

     

7. Anexos 
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Anexo A:  Valores descritivos dos 4 grupos  
 
Tabela A1 -  Dados clínicos e antropométricos do grupo de mulheres normais com 

índice de massa corporal normal 

Mulheres Idade 
(anos) 

IMC (1) 
(kg/m2 ) 

 CA (2) 

(cm) 

CBC 18 21,6 72 
ASB 25 20,1 75 
CSM 31 20,8 80 
ERSH 31 23,6 79 
AOBL 35 22,8 75 
LPL 25 19,1 77 
AMM 29 22,5 77 
AVJF 25 19,6 72 
MCP 27 21,8 68 
ALMR 28 18,1 69 
Média 27,4 21,0 74,4 
DP 4,62 1,76 4,06 

(1) IMC= índice de massa corporal. 
(2) CA = circunferência abdominal. 
 

 
Tabela A2 -  Dados clínicos e antropométricos do grupo de mulheres normais com 

índice de massa corporal obeso 

Mulheres Idade 
(anos) 

IMC (1) 
(kg/m2 ) 

 CA (2) 

(cm) 

CSA 28 32,9 92 
SMFS 31 30,8 100 
SFS 29 35,7 114 
CFO 31 35,8 96 
KACS 19 34,5 106 
PVG 28 30,2 97 
LAS 27 39,2 114 
ASPL 27 30,3 96 
MMRS 31 30,9 95 
ICA 25 37,0 108 
Média 27,6 33,73 101,8 
DP 3,63 3,18 8,09 

(1) IMC= índice de massa corporal. 
(2) CA = circunferência abdominal. 
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Tabela A3 -  Dados clínicos e antropométricos e padrão menstrual do grupo de 
pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa 
corporal normal 

Pacientes Idade 
(anos) 

IMC (1) 

(kg/m2) 
CA (2) 

(cm) 
Grau de 

hirsutismo(3) 
Padrão 

menstrual 

 LSS 29 20,8 62,0 15 A 

 SAE 21 21,3 65,0 10 A 

 SH 22 20,6 63,5 16 O 

 RBS 22 20,9 68,5 8 O 

 VLDB 19 24,8 85,0 6 A 

 GFS 20 24,9 85,0 10 A 

 SFS 26 24,3 77,0 16 O 

 RDS 24 23,8 74,0 19 O 

Média 22,8 22,7 72,5 13 - 

DP 3,31 1,93 9,25 4,6 - 
(1) IMC = índice de massa corporal. 
(2) CA = circunferência abdominal. 
(3) Grau de hirsutismo de acordo com Ferriman e Gallwey (89) 
(4) A= amenorréia 
(5) O=oligomenorréia 
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Tabela A4 -  Dados clínicos e antropométricos e padrão menstrual do grupo de 
pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa 
corporal obeso 

Pacientes Idade 
(anos) 

IMC (1) 

(kg/m2) 
CA (2) 

(cm) 
Grau de 

hirsutismo(3) 
Padrão 

menstrual 

JSC 24 36,0 116 13 A 

VML 28 30,3 91 3 O 

IPTN 31 38,1 116 15 A 

PSB 24 30,1 101 11 A 

AMML 22 34,1 112 14 A 

DOP 19 38,3 109 9 A 

GVFA 19 30,0 96 16 O 

COM 23 38,6 114 11 A 

LAOS 33 36,0 114 13 A 

MAS 23 37,2 107 14 O 

CSF 31 33,0 99 11 O 

GZG 33 33,8 114 13 O 

LLM 31 31,4 98 13 O 

AGF 24 30,0 89 8 O 

RAVBM 
Média 

32 
26,5 

30,8 
33,8 

84 
103,9 

5 
12,0 

O 
- 

DP 5,03 3,30 10,68 3,8 - 
(1) IMC = índice de massa corporal. 
(2) CA = circunferência abdominal. 
(3) Grau de hirsutismo de acordo com Ferriman e Gallwey (95) 

(4) A= amenorréia. 
(5) O=oligomenorréia. 
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Tabela A5 -  Dados hormonais do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal normal 

Mulheres P21(1) 
(ng/mL) 

PRL (2) 

(ng/mL) 
TSH (3) 

(µU/mL) 
17-OHP (4) 
(ng/mL) 

CBC 7,3 8,1 2,04 1,3 

ASB 12,4 9,4 0,70 1,5 

CSM 15,3 9,0 1,39 1,0 

ERSH 18,1 9,8 1,05 0,7 

AOBL 11,1 9,5 2,10 0,5 

LPL 8,4 9,3 1,33 1,0 

AMM 15,7 8,9 2,01 1,5 

AVJF 5,2 2,7 3,10 1,2 

MCP 9,0 8,3 2,10 1,2 

ALMR 11,0 10,1 2,46 1,2 
(1) P21 = progesterona no 21º dia do ciclo menstrual. 
(2) PRL = prolactina. 
(3) TSH= hormônio tireotrófico. 
(4)17-OHP = 17-hidroxiprogesterona. 

 

 

Tabela A6 -  Dados hormonais do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal obeso 

Mulheres P21(1) 
(ng/mL) 

PRL (2) 
(ng/mL) 

TSH (3) 
(µU/mL) 

17-OHP (4) 
(ng/mL) 

CSA 12,3 8,5 1,47 0,5 

SMFS 11,0 9,7 2,28 0,9 

SFS 6,8 5,4 3,38 1,5 

CFO 7,1 9,9 1,28 0,9 

KACS 12,8 5,8 1,29 0,4 

PVG 6,7 10,7 2,63 1,2 

LAS 10,1 14,6 3,52 0,9 

APSL 4,9 3,6 0,97 0,4 

MMRS 13,9 9,2 3,62 0,8 

 ICA 11,4 14,7 1,87 1,1 
(1) P21 = progesterona no 21º dia do ciclo menstrual. 
(2) PRL = prolactina. 
(3) TSH= hormônio tireotrófico. 
(4)17-OHP = 17-hidroxiprogesterona. 
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Tabela A7 -  Valores hormonais em condição basal e pós-estímulo com ACTH-(1-
24) no grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e 
índice de massa corporal normal       

(1) F-0 e F-60 = cortisol basal e 60minutos pós-estímulo com ACTH-(1-24). 
(2) 17OHP-0 e 17OHP-60 = 17-hidroxiprogesterona basal e 60minutos pós-estímulo com ACTH-(1-24).  
(3) PRL = prolactina. 
(4) TSH= hormônio tireotrófico 

 

Tabela A8 - Valores hormonais em condição basal e pós-estímulo com ACTH-(1- 
24) no grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e 
índice de massa corporal obeso 

 
Pacientes 

F-0(1) 
(µg/dL) 

F -60(1) 
(µg/dL) 

17OHP- 0(2) 
(ng/mL) 

17OHP- 60(2) 

(ng/mL) 
PRL (3) 

(ng/mL) 
TSH (4) 

(µU/mL)
 JSC 5,5 17,8 1,0 3,0 14,9 3,1 
 VML 4,0 17,2 1,9 4,2 6,1 2,4 
 IPTN 11,1 29,8 1,1 4,5 4,8 3,3 
 PSB 11,7 21,8 1,5 3,0 7,4 2,4 
 AMML 10,7 22,8 1,4 3,9 8,1 2,4 
 DOP 8,2 25,8 1,1 4,7 5,8 3,7 
 GVFA 8,4 24,8 0,8 3,8 9,5 3,7 
 COM 12,0 21,2 1,5 3,3 9,5 1,6 
 LAOS 4,9 21,3 0,9 3,7 4,9 1,1 
 MAS 8,3 22,2 1,1 2,6 12,8 3,1 
 CSF 8,8 20,8 1,1 1,9 6,9 1,1 
 GZG 9,3 23,0 1,6 2,9 6,2 1,1 
  LLM 3,3 16,4 0,7 2,1 4,7 0,9 
  AGF 9,6 18,1 1,7 3,4 11,4 1,6 
  RAV 7,2 22,5 1,1 2,8 7,1 1,9 
(1) F-0 e F-60 = cortisol basal e 60 minutos pós-estímulo com ACTH-(1-24). 
(2) 17OHP-0 e 17OHP-60 = 17-hidroxiprogesterona basal e 60 minutos pós-estímulo com  ACTH-(1-24).     
(3) PRL = prolactina. 
(4) TSH= hormônio tireotrófico. 
 

    
Pacientes 

F-0(1) 
(µg/dL) 

F-60(1) 
(µg/dL) 

17OHP-0(2) 
(ng/mL) 

17OHP-60(2) 

(ng/mL) 
PRL (3) 

(ng/mL) 
TSH (4) 

(µU/mL)

 LSS 9,0 22,0 1,5 1,7 12,1 1,2 
 SAE 6,7 24,0 2,2 3,9 9,1 2,3 
 SH 8,5 21,2 0,6 1,3 4,2 1,1 
 RBS 15,3 24,8 2,6 7,2 14,5 2,6 
 VLdB 8,2 23,0 1,4 2,7 8,3 1,5 
 GFS 9,8 24,2 1,6 3,2 9,9 2,5 
 SFS 11,7 20,5 1,3 2,1 3,8 0,8 
 RDS 5,6 19,5 2,4 3,4 6,3 3,2 
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Tabela A9 -  Valores do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante 
em mulheres normais com índice de massa corporal normal 

 
(1) LH = hormônio luteinizante. 
(2) FSH = hormônio folículo-estimulante. 

 

 

Tabela A10 - Valores do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante 
em mulheres normais com índice de massa corporal obeso 

 
(1) LH = hormônio luteinizante. 
(2) FSH = hormônio folículo-estimulante. 

 
 

Mulheres LH (1) 
(UI/L) 

FSH (2) 
(UI/L) 

CBC 4,2 4 
ASB 5,2 7,8 
CSM 2,5 2,9 
ERSH 1,5 1,5 
AOBL 8,2 7 
 LPL 9,3 4,1 
 AMM 3,1 5,1 
 AVJF 8,1 7,7 
 MCP 0,7 1 
 ALMR 6,5 5 
Média 4,9 4,6 
DP 3,0 2,41 

Mulheres LH (1) 
(UI/L) 

FSH (2) 
(UI/L) 

CSA  5,4 5,3 
SMFS 2,1 3,8 
SFS 2,5 2,4 
CFO  7,1 4,7 
KACS 15,1 4,7 
PVG 8,4 5,6 
LAS 2,6 3,7 
APSL  3,4 3 
MMRS 1,7 3,3 
ICA 5,4 4,7 
Média 5,3 4,12 
DP 4,0 1,04 
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Tabela A11 - Valores do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante 
em pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos com índice de 
massa corporal normal 

         

(1) LH = hormônio luteinizante. 
(2) FSH = hormônio folículo-estimulante. 

 

Tabela A12 - Valores do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante 
em pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos com índice de 
massa corporal obeso 

 

(1) LH = hormônio luteinizante. 
(2) FSH = hormônio folículo-estimulante. 
 

Pacientes LH (1) 
(UI/L) 

FSH (2) 
(UI/L) 

LSS  13,8 4,9 
SAE 12,9 5,9 
SH  20,4 4,9 
RBS 16,2 4,2 
VLdB  6,1 5,2 
GFS 9 4,9 
SFS 12,5 7 
RDS 2,2 1,6 
Média 11,6 4,73 
DP 5,74 1,96 

Pacientes LH (1) 
(UI/L) 

FSH (2) 
(UI/L) 

JSC 17,3 7,7 
VML 13 5,8 
IPTN 8,3 4,9 
PSB 12,8 7 
AMML 6,8 3,7 
DOP 4,8 3,9 
GVFA  20,4 3,5 
COM 2,3 2,1 
LAOS  7,3 7,3 
MAS 4,8 2 
CSF  4,1 3,4 
GZG  8,8 2,4 
LLM  5,2 4,3 
AGF  25 5,9 
RAVBM 12,9 7,1 
Média 10,2 4,77 
DP 6,5 1,79 
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Tabela A13 - Perfil androgênico e globulina ligadora dos esteróides sexuais do 
grupo de mulheres normais com índice de massa corporal normal 

Mulheres TT (1) 

(ng/dL) 
TL (2) 

(pmol/L) 
DHEAS (3) 
(ng/mL) 

SHBG (4) 
(nmol/L) 

 CBC 70 24,8 1 526 77 
ASB 56 14,0 1 493 117 
CSM 60 16,9 2 740 102 
 ERSH 37 16,2 1 700 57 
 AOBL 35 15,1 1 110 58 
 LPL 41 35,6 - 18 
 AMM 42 14,9 3 160 76 
 AVJF 76 21,8 3 230 100 
 MCP 25 9,4 - 70 
 ALMR 34 11,0 792 85 
Média 47,6 17,97 1 968 76 
DP 16,91 7,68 942,7 28,09 

(1) TT= testosterona total. 
(2) TL= testosterona livre. 
(3) DHEAS= sulfato de dehidroepiandrosterona. 
(4) SHBG = globulina ligadora de esteróides sexuais. 

 

Tabela A14 - Perfil androgênico e globulina ligadora dos esteróides sexuais do 
grupo de mulheres normais com índice de massa corporal obeso 

Mulheres TT (1) 

(ng/dL) 
TL (2) 

(pmol/L) 
DHEAS (3) 
(ng/mL) 

SHBG (4) 
(nmol/L) 

CSA 43 29,9 4 115 28 
SMFS 31 18,5 1 560 36 
SFS 40 21,0 1 221 44 
CFO 32 20,1 3 125 33 
KACS 53 45,4 2 510 19 
PVG 52 27,9 2 050 43 
LAS 50 22,3 784 56 
APSL 42 20,5 1 090 49 
MMRS 39 33,0 - 19 
ICA 41 41,9 3 110 12 
Média 42,3 28,05 2 173 33,9 
DP 7,6 9,51 1 121,86 14,93 

(1) TT= testosterona total. 
(2) TL= testosterona livre. 
(3) DHEAS= sulfato de dehidroepiandrostenediona. 
(4) SHBG = globulina ligadora de esteróides sexuais. 
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Tabela A15 - Perfil androgênico e globulina ligadora dos esteróides sexuais do 
grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal normal 

Pacientes TT (1) 

(ng/dL) 
TL (2) 

(pmol/L) 
DHEAS (3) 
(ng/mL) 

SHBG (4) 
(nmol/L) 

 LSS 122 59,5 2 368 52 
SAE 92 43,6 - 53 
SH 88 47,5 1 662 44 
RBS 57 22,4 1 694 67 
VLDB 61 39,0 1 615 33 
GFS 54 42,1 3 010 23 
SFS 83 72,5 2 464 19 
RDS 46 28,1 3 310 35 
Média 75,38 44,33 2 303 40,75 
DP 25,44 16,08 683,03 16,29 

(1) TT= testosterona total. 
(2) TL= testosterona livre. 
(3) DHEAS= sulfato de dehidroepiandrosterona. 
(4) SHBG = globulina ligadora de esteróides sexuais. 

 
 

Tabela A16 - Perfil androgênico e globulina ligadora dos esteróides sexuais do 
grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal obeso 

Pacientes TT (1) 

(ng/dL) 
TL (2) 

(pmol/L) 
DHEAS (3) 
(ng/mL) 

SHBG (4) 
(nmol/L) 

JSC 91 64,1 1 646 29 
VML 120 75,4 - 36 
IPTN 44 42,6 1 310 14 
PSB 54 48,7 2 067 17 
AMML 108 114,8 1 982 13 
DOP 69 57,0 1 842 21 
GVFA 56 53,3 3 466 15 
COM 157 201,8 2 897 9 
LAOS 41 25,4 617 34 
MAS 30 18,5 777 34 
CSF 101 73,2 2 220 28 
GZG 62 41,2 4 070 31 
LLM 45 20,1 846 56 
AGF 146 91,5 2 070 37 
RAVBM 77 45,5 855 38 
Média 80,07 64,8 1 905 27,47 
DP 39,17 46,08 1 032 12,61 

(1) TT= testosterona total. 
(2) TL= testosterona livre. 
(3) DHEAS= sulfato de dehidroepiandrosterona. 
(4) SHBG = globulina ligadora de esteróides sexuais. 
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Tabela A17 - Valores normais em mulheres adultas dos andrógenos e globulina 
ligadora dos esteróides sexuais  

 TT(1) 

(ng/dL) 

TL(2) 

(pmol/L) 

DHEAS(3) 

(ng/mL) 

SHBG(4) 

(nmol/L) 

Valores normais <14 a 98 2 a 45 1950 a 5070 19 a 31 
(1) TT= testosterona total. 
(2) TL = testosterona livre. 
(3) DHEAS = sulfato de dehidroepiandrosterona. 
(4) SHBG= globulina ligadora de esteróides. 

 

 

Tabela A18 - Valores do estradiol do grupo de mulheres normais com índice de 
massa corporal  normal 

Mulheres E 2 (1) 
                      (pg/mL) 

CBC 55 

ASBs 172 

CSM 58 

ERSH 184 

AOBL 120 

LPL 151 

AMM  51 

AVJF 43 

MCP 32 

ALMR  53 

Média 91,9 
DP 58,55 

(1) E 2 = estradiol  
 
 
 



Anexos 115

Tabela A19 - Valores do estradiol do grupo de mulheres normais com índice de 
massa corporal  obeso 

Mulheres E 2 (1) 
                      (pg/mL) 

CSA  68 

SMFS 33 

SFS 117,8 

CFO  76 

KACS 92 

PVG 41 

LAS 27 

APSL  73 

MMRS - 

ICA 54 

Média 64,6 
DP 29,31 

(1) E 2 = estradiol  
 

 

Tabela A20 - Valores do estradiol do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa corporal normal 

Pacientes E 2 (1) 
                      (pg/mL) 

LSS  44 

SAE 65 

SH  64 

RBS 46,4 

VLdB  48,5 

GFS 26 

SFS 31 

RDS 106 

Média 53,86 
DP 25,14 

(1) E 2 = estradiol 
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Tabela A21 - Valores do estradiol do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa corporal obeso 

Pacientes E 2 (1) 
                      (pg/mL) 

JSC 64,4 
VML 61 
IPTN 41 
PSB 28,3 
AMML 55 
DOP 43,3 
GVFA  77 
COM 51 
LAOS  41 
MAS 71 
CSF  53 
GZG  - 
LLM  35 
AGF  85 
RAVBM 59 
Média 54,64 
DP 16,27 

(1) E 2 = estradiol  
 

Tabela A22 - Perfil lipídico do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal normal 

Mulheres CT (1) 
(mg/dL) 

HDL-C(2) 
(mg/dL) 

LDL-C(3) 
(mg/dL) 

 

TG (4) 

(mg/dL) 

CBC 145 68 67 51 
ASB 167 69 85 67 
CSM 189 53 114 112 
ERSH 185 63 110 60 
AOBL 142 62 68 59 
LPL 149 54 85 49 
AMM 182 64 110 42 
AVJF 145 65 69 53 
MCP 161 67 86 41 
ALMR 177 82 81 70 
Média 164 64 87 60 
DP 18,28 8,14 18,0 20,52 

(1) CT= colesterol total. 
(2) HDL-C = HDL-colesterol. 
(3) LDL-C = LDL-colesterol. 
(4) TG = triglicérides. 
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Tabela A23 - Perfil lipídico do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal obeso 

Mulheres CT (1) 
(mg/dL) 

HDL-C (2) 

(mg/dL) 
LDL-C (3) 

(mg/dL) 
TG (4) 

(mg/dL) 

CSA 185 46 113 130 

SMFS 134 42 80 59 

SFS 149 46 89 69 

CFO 168 38 119 57 

KACS 150 42 87 105 

PVG 170 58 90 109 

LAS 148 35 84 146 

APSL 234 66 152 80 

MMRS 149 51 83 74 

ICA 212 46 138 139 

Média 169 47 103 96 
DP 31,89 9,29 25,58 33,51 

(1) CT= colesterol total. 
(2) HDL-C = HDL-colesterol. 
(3) LDL-C = LDL-colesterol. 
(4)TG = triglicérides.  

 

Tabela A24 - Perfil lipídico do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa corporal normal 

Pacientes CT (1) 

(mg/dL) 
HDL-C(2) 

(mg/dL) 
LDL-C(3) 
(mg/dL) 

TG (4) 
(mg/dL) 

 LSS 178 87 56 105 

SAE 116 39 58 50 

 SH 128 32 64 58 

 RBS 205 79 71 118 

 VLDB 159 64 48 98 

 GFS 164 80 42 106 

 SFS 136 66 52 71 

 RDS 109 40 46 55 

Média 149 54 82 60 
DP 32,95 12,4 27,0 21,25 

(1) CT= colesterol total. 
(2) HDL-C = HDL-colesterol. 
(3) LDL-C = LDL-colesterol. 
(4)TG = triglicérides. 
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Tabela A25 - Perfil lipídico do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa corporal obeso 

Pacientes CT(1) 
(mg/dL) 

HDL-C(2) 
(mg/dL) 

LDL-C(3) 

(mg/dL) 
TG(4) 

(mg/dL) 

JSC 138 45 71 108 

VML 199 51 119 145 

IPTN 222 51 151 100 

PSB 217 44 137 179 

AMML 197 44 10 231 

DOP 159 39 95 126 

GVFA 165 38 104 113 

COM 150 58 80 58 

LAOS 169 45 102 109 

MAS 189 59 109 103 

CSF 211 30 150 152 

GZG 169 48 92 142 

LLM 147 42 89 78 

AGF 199 61 113 127 

RAVBM 170 69 89 59 

Média 180 48,27 107 122 
DP 26,66 10,14 23,82 44,95 

(1) CT= colesterol total. 
(2) HDL-C = HDL-colesterol. 
(3) LDL-C = LDL-colesterol. 
(4) TG = triglicérides. 
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Tabela A26 - Valores das apolipoproteínas e ácidos graxos livres do grupo de 
mulheres normais com índice de massa corporal normal 

Mulheres apoA1(1) 
(mg/dL) 

ApoB(2) 
(mg/dL) 

ApoE(3) 
(mg/dL) 

AGL(4) 
(mEq/L) 

 CBC 105,3 44,3 4,3 0,591 
ASB 150,8 74,5 3,7 0,791 
 CSM 137,1 80,7 3 0,645 
 ERSH 126,8 75,9 4,6 0,76 
AOBL 136,6 55,3 3,6 0,686 
 LPL 108,4 54,9 2,9 0,722 
 AMM 118,2 61,5 4,1 0,653 
 AVJF 180,9 75,8 4,4 0,748 
 MCP 123,7 50 3,7 0,52 
 ALMR 131,4 46,4 5,8 0,81 
Média 131,9 61,9 4,010 0,629 
DP 21,9 13,68 0,84 0,09 

(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 
(4) AGL = ácidos graxos livres. 
 
 
Tabela A27 - Valores das apolipoproteínas e ácidos graxos livres do grupo de 

mulheres normais com índice de massa corporal obeso  

Mulheres apoA1 (1) 
(mg/dL) 

apoB (2) 
(mg/dL) 

apoE (4) 
(mg/dL) 

AGL(5) 
(mEq/L) 

CSA 132,9 101,3 3,4 0,907 
SMFS 110 66 2,3 0,68 
SFS 116,8 74,8 3,5 0,42 
CFO 142,1 101,9 3,5 0,777 
KACS 104,1 76,3 3,1 0,691 
PVG 146,3 57,8 3,9 0,894 
LAS 102 86,6 2,7 0,815 
APSL 144 95,6 3,3 0,742 
MMRS 133,6 70,6 1,5 0,605 
ICA 118,1 112,5 4,9 0,842 
Média 124,9 84,3 3,2 0,737 
DP 16,8 17,9 0,9 0,14 

(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 
(4) AGL = ácidos graxos livres. 
 



Anexos 120

Tabela A28 - Valores das apolipoproteínas e ácidos graxos livres do grupo de 
pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa 
corporal normal 

Pacientes apoA1 (1) 
(mg/dL) 

apoB (2) 
(mg/dL) 

apoE (3) 
(mg/dL) 

AGL(4) 
(mEq/L) 

LSS  114,5 77,1 3 0,612 
SAE 115,7 36,3 2,7 0,915 
SH  141 57,2 3,8 0,709 
RBS 143,6 71,1 3,2 0,615 
VLdB  146,2 62,5 2,8 1,056 
GFS 111,6 64,3 3 0,539 
SFS 113 46,5 3,7 0,697 
RDS 97,2 36,9 2,2 0,841 
Média 126,9 56,48 3,0 0,755 
DP 18,15 15,2 0,5 0,19 

(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 
4) AGL = ácidos graxos livres. 
 
Tabela A29 - Valores das apolipoproteínas e ácidos graxos livres do grupo de  

pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa 
corporal obeso 

Mulheres apoA1 (1) 
(mg/dL) 

apoB (2) 
(mg/dL) 

apoE (4) 
(mg/dL) 

AGL(5) 
(mEq/L) 

JSC 107 61,1 2,6 0,587 
VML 130,3 85,8 4 0,895 
IPTN 116 95,1 3,6 0,841 
PSB 125,3 112,1 5,6 0,683 
AMML 137,6 101,4 5,7 0,767 
DOP 106,5 75,9 3,9 0,71 
GVFA 109,1 62,5 2,9 0,714 
COM 129,3 58,4 3,1 0,728 
LAOS 121,4 70,2 2,8 0,658 
MAS 134,4 79,4 4,9 0,585 
CSF 117 108,6 3,4 0,765 
GZG 139,1 81,5 3,4 0,474 
LLM 143,8 85 1,4 0,76 
AGF 112,8 70,8 4,5 0,802 
RAVBM 174,6 55,1 4 0,59 
Média 126,9 80,1 3,7 0,703 
DP 17,8 18,0 1,1 0,11 

(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 
(4) AGL = ácidos graxos livres. 
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Tabela A30 - Valores normais em mulheres adultas das apolipoproteínas 

 apoA1(1) 

        (mg/dL) 
apoB(2) 

  (mg/dL) 
apoE(3) 

  (mg/dL) 

Valores normais 115 a 220 60 a 150 2,3 a 6,3 
(1) apoA1 = apolipoproteína A1. 
(2) apoB = apolipoproteína B. 
(3) apoE = apolipoproteína E. 

 

 

Tabela A31 - Valores da glicemia plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 
grupo de mulheres normais com índice de massa corporal normal  

Mulheres G-0(1) 
(mg/dL) 

G-30(2) 
(mg/dL)  

G-60(3) 

(mg/dL) 
G-90(4) 

(mg/dL) 
G-120(5) 

(mg/dL) 

CBC 71 106 81 57 59 

ASB 94 110 112 101 99 

CSM 86 97 78 85 83 

ERSH 75 118 95 82 81 

AOBL 96 153 111 98 92 

LPL 83 126 79 72 54 

AMM 85 119 102 100 93 

AVJF 94 129 108 88 82 

MCP 79 105 95 90 75 

ALMR 75 95 81 68 67 

Média 83 116 94 84 78 
DP 8,85 17,35 13,71 14,63 14,81 

(1),(2),(3),(4),(5) G= glicemia nos tempos 0,30,60,90 e 120 min. 
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Tabela A32 - Valores da insulina plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 
grupo de mulheres normais com índice de massa corporal normal 

Mulheres I-0(1) 

(µUI/mL) 
I -30(2) 

(µUI/mL) 
I -60(3) 

(µUI/mL) 
I -90(4) 

(µUI/mL) 
I -120(5) 

     
(µUI/mL) 

CBC 10,9 62,3 70,5 50,9 47,5 

ASB 9,4 69,7 81,8 54,8 59,7 

CSM 7,7 21,9 10,1 19,1 11,4 

ERSH 6,3 38,8 34,3 30,4 24,4 

AOBL 2,9 12,5 10,7 15,6 21,5 

LPL 2,5 23,7 24,1 31,4 48,3 

AMM 2,5 32,1 19,7 38,1 29,6 

AVJF 2,5 33,8 18,5 11,1 10,4 

MCP 4,3 47,3 13,5 26,5 26,2 

ALMR 4,5 19,7 12,8 16,6 7,1 

Média 5,4 36,2 30 29 28,61 
DP 3,08 18,71 25,71 14,87 17,87 

(1),(2),(3),(4),(5) I = insulina nos tempos 0,30,60,90,120 min. 
 

 
Tabela A33 - Valores da glicemia plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 

grupo de mulheres normais com índice de massa corporal obeso 

Mulheres G-0(1) 
(mg/dL) 

G-30(2) 
(mg/dL)  

G-60(3) 

(mg/dL) 
G-90(4) 

(mg/dL) 
G-120(5) 

(mg/dL) 

CSA 93 119 116 110 108 

SMFS 90 172 160 134 128 

SFS 87 124 82 88 76 

CFO 99 153 138 129 114 

KACS 85 108 86 78 70 

PVG 87 127 133 101 96 

LAS 85 142 163 144 125 

APSL 86 109 85 84 78 

MMRS 91 136 136 125 114 

ICA 91 127 147 138 112 

Média 89 132 125 113 102 
DP 4,37 19,84 30,83 24,20 20,92 

(1),(2),(3),(4),(5) G= glicemia nos tempos 0,30,60,90 e 120 min.  
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Tabela A34 - Valores da insulina plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 
grupo de mulheres normais com índice de massa corporal obeso 

(1),(2),(3),(4),(5) I = insulina nos tempos 0,30,60,90,120 min. 
 

 
Tabela A35 - Valores da glicemia plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 

grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal normal 

Pacientes G-0(1) 
(mg/dL) 

G-30(2) 
(mg/dL)  

G-60(3) 

(mg/dL) 
G-90(4) 

(mg/dL) 
G-120(5) 

(mg/dL) 

LSS 87 98 69 54 59 

SAE 79 106 127 122 113 

SH 72 87 39 52 68 

RBS 80 112 108 93 88 

VLDB 87 108 122 89 77 

GFS 80 109 104 96 83 

SFS 78 123 122 96 82 

RDS 77 78 145 113 106 

Média 80 109 105 89 85 
DP 5,0 12,8 34,5 24,9 18,0 

(1),(2),(3),(4),(5) G= glicemia nos tempos 0,30,60,90 e 120 min.  
 

 

Mulheres I-0(1) 

(µUI/mL) 
I -30(2) 

(µUI/mL) 
I -60(3) 

(µUI/mL) 
I -90(4) 

(µUI/mL) 
I -120(5) 

(µUI/mL) 

CSA 7,2 31,4 37 34,5 6,4 

SMFS 16,0 160,0 82,9 59,8 27,2 

SFS 11,7 122,1 90,1 61,2 48,2 

CFO 3,0 14,4 16,8 23,4 22,7 

KACS 6,1 37,6 34,7 19,6 30,2 

PVG 9,7 31,6 7,9 18,4 32,1 

LAS 13,7 72,7 98,1 84,1 98,1 

APSL 9,2 32,0 14,4 11,2 8,8 

MMRS 5,0 47,9 28,1 25,2 47,2 

ICA 18,0 22 27,6 16,4 24,8 

Média 9,7 57,2 43,8 35,4 35,6 
DP 4,88 47,7 33,56 24,40 26,16 
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Tabela A36 - Valores da insulina plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 
grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal normal  

(1),(2),(3),(4),(5) I = insulina nos tempos 0,30,60,90,120 min. 
 
 
Tabela A37 - Valores da glicemia plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 

grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal obeso 

Pacientes G-0(1) 
(mg/dL) 

G-30(2) 
(mg/dL)  

G-60(3) 

(mg/dL) 
G-90(4) 

(mg/dL) 
G-120(5) 

(mg/dL)   
JSC 88 157 121 71 84 
VML 85 160 133 110 112 
IPTN 84 132 127 114 101 
PSB 90 148 128 133 125 
AMML 87 126 147 157 126 
DOP 95 142 135 118 116 
GVFA 75 139 116 119 108 
COM 88 182 206 183 131 
LAOS 86 141 171 148 109 
MAS 82 133 141 145 99 
CSF 84 108 87 78 72 
GZG 87 111 123 117 112 
LLM 84 115 101 91 86 
AGF 82 139 124 79 70 
RAVBM 86 108 105 98 99 
Média 86 136 131 117 103 
DP 4,38 20,89 28,75 31,77 18,75 

(1),(2),(3),(4),(5) G= glicemia nos tempos 0,30,60,90 e 120 min.  
 
 

Pacientes I-0(1) 

(µUI/mL) 
I -30(2) 

(µUI/mL) 
I -60(3) 

(µUI/mL) 
I -90(4) 

(µUI/mL) 
I -120(5) 

 (µUI/mL)    
LSS 3,9 40 20 19 17,0 
SAE 9,9 19 54 40,9 20,1 
SH 11,4 181,2 41,4 25,4 28,7 
RBS 8,7 26,9 41,5 58 34,1 
VLDB 17,3 59,8 108,8 69,4 47,9 
GFS 10,5 59,2 52,8 40,6 34,0 
SFS 5,2 93,9 81,1 87,6 12,2 
RDS 8,8 44,6 75,1 67,2 86,1 
Média 9,5 65,6 59,3 51,0 35,0 
DP 4,08 52,10 27,8 23,5 23,5 
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Tabela A38 - Valores da insulina plasmática no teste de tolerância oral à glicose do 
grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de 
massa corporal obeso 

Pacientes I-0(1) 

(µUI/mL) 
I -30(2) 

(µUI/mL) 
I -60(3) 

(µUI/mL) 
I -90(4) 

(µUI/mL) 
I -120(5) 

(µUI/mL) 
JSC 32,5 232,7 167,3 107,3 145,3 
VML 13,1 67,8 50,1 41,7 46,0 
IPTN 14,3 85,5 105,0 68,2 63,9 
PSB 22,9 69,3 142,0 69,5 52,5 
AMML 22,8 136,9 233,3 258,4 294,8 
DOP 31,1 253,6 267,0 226,6 183,0 
GVFA 26,5 115,1 123,1 137,5 93,9 
COM 34,4 84,7 338,9 77,6 64,8 
LAOS 24,3 194,7 249,4 220,1 165,7 
MAS 21,5 119,6 171,8 150,3 102,7 
CSF 17,2 221,8 69,4 64,4 54,8 
GZG 6,6 58,0 95,0 111 62,0 
LLM 8,3 89,9 76,1 53,9 39,1 
AGF 6,7 91,1 114,5 108,3 81,4 
RAVBM 27,7 18,5 15,6 18,5 21,0 
Média 20,6 122,6 147,9 114,2 99,26 
DP 9,25 70,87 90,23 71,99 72,28 

(1),(2),(3),(4),(5) I = insulina nos tempos 0,30,60,90,120 min. 
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Tabela A39 - Valores do índice de sensibilidade à insulina no grupo de mulheres 
normais com índice de massa corporal normal                

Mulheres HOMA-IR (1) 
CBC 1,91 
ASB 2,18 
CSM 1,64 
ERSH 1,17 
AOBL 0,69 
LPL 0,51 
AMM 0,52 
AVJF 0,58 
MCP 0,84 
ALMR 0,83 
Média 1,09 
DP 0,61 

(1) HOMA-IR = modelo homeostático de resistência à insulina. 
 

 

Tabela A40 - Valores do índice de sensibilidade à insulina no grupo grupo de 
mulheres normais com índice de massa corporal obeso 

Mulheres HOMA-IR (1) 

CSA 1,65 

SMFS 3,56 

SFS 2,51 

CFO 0,73 

KACS 1,28 

PVG 2,08 

LAS 2,88 

APSL 1,95 

MMRS 1,12 

ICA 4,04 

Média 2,18 
DP 1,07 

(1) HOMA-IR = modelo homeostático de resistência à insulina. 
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Tabela A41 - Valores do índice de sensibilidade à insulina no grupo de pacientes 
com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal 
normal     

Pacientes HOMA-IR (1) 
LSS 0,84 
SAE 1,93 
SH 2,03 
RBS 1,72 
VLdB 3,72 
GFS 2,07 
SFS 1 
RDS 1,67 
Média 1,87 
DP 0,87 

(1) HOMA-IR = modelo homeostático de resistência à insulina. 
 

 

Tabela A42 - Valores do índice de sensibilidade à insulina no grupo de pacientes 
com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal 
obeso 

Pacientes HOMA-IR (1) 
JSC 7,06 
VML 2,75 
IPTN 2,97 
PSB 5,09 
AMML 4,90 
DOP 7,30 
GVFA 4,91 
COM 7,47 
LAOS 5,16 
MAS 4,35 
CSF 3,57 
GZG 1,42 
LLM 1,72 
AGF 1,36 
RAVBM 5,88 
Média 4,39 
DP 2,06 

(1) HOMA-IR = modelo homeostático de resistência à insulina. 
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Tabela A43 - Taxas fracionais de remoção de 3H-triglicérides e 14C-éster de 
colesterol do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal normal 

Mulheres TFR-TG (1) 
(min -1) 

TFR-EC (2) 
(min -1) 

CBC 0,03800 0,01900 
ASB 0,05602 0,00678 
CSM 0,02500 0,01200 
ERSH 0,02200 0,01400 
AOBL 0,02930 0,00848 
LPL 0,02500 0,01900 
AMM 0,04482 0,02090 
AVJF 0,05302 0,02552 
MCP 0,06300 0,02000 
ALMR 0,02600 0,01000 
Média 0,03821 0,01556 
DP 0,015 0,006 

(1) TFR-TG= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 3H-triglicérides.  
(2) TFR-EC= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 14C-éster de colesterol. 

 

 

Tabela A44 - Taxas fracionais de remoção de 3H-triglicérides e 14C-éster de 
colesterol do grupo de mulheres normais com índice de massa 
corporal obeso 

Mulheres TFR-TG (1) 
(min -1) 

TFR-EC (2) 
(min -1) 

CSA 0,08200 0,00800 

SMFS 0,06200 0,00000 

SFS 0,02900 0,00500 

CFO 0,04200 0,00900 

KACS 0,02300 0,01300 

PVG 0,04200 0,00400 

LAS 0,06600 0,00900 

APSL 0,03600 0,02400 

MMRS 0,03300 0,01600 

ICA 0,02800 0,01800 

Média 0,04430 0,01060 
DP 0,019 0,072 

 (1) TFR-TG= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 3H-triglicérides.  
 (2) TFR-EC= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 14C-éster de colesterol . 
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Tabela A45 - Taxas fracionais de remoção de 3H-triglicérides e 14C-éster de 
colesterol do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa corporal normal 

Pacientes TFR-TG (1) 
(min -1) 

TFR-EC (2) 
(min -1) 

LSS 0,02900 0,00000 
SAE 0,08100 0,00900 
SH 0,00900 0,00000 
RBS 0,04400 0,00000 
VLDB 0,09650 0,00864 
GFS 0,03269 0,00000 
SFS 0,04800 0,01700 
RDS 0,00800 0,00300 
Média 0,04346 0,00470 
DP 0,032 0,006 

 (1) TFR-TG= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 3H-triglicérides. 
(2) TFR-EC= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 14C-éster de colesterol 

 
 
 

Tabela A46 - Taxas fracionais de remoção de 3H-triglicérides e 14C-éster de 
colesterol do grupo de pacientes com Síndrome dos Ovários 
Policísticos e índice de massa coporal obeso 

Pacientes TFR-TG (1) 
(min -1) 

TFR-EC (2) 
(min -1) 

JSC 0,02800 0,01400 
VML 0,05200 0,00000 
IPTN 0,03510 0,00900 
PSB 0,03800 0,00000 
AMML 0,02300 0,00070 
DOP 0,03200 0,01000 
GVFA 0,02800 0,00400 
COM 0,04900 0,00000 
LAOS 0,03600 0,00600 
MAS 0,02700 0,00600 
CSF 0,02400 0,00100 
GZG 0,02600 0,01500 
LLM 0,02150 0,00000 
AGF 0,03800 0,00500 
RAVBM 0,04000 0,00300 
Média 0,03317 0,00491 
DP 0,009 0,005 

(1) TFR-TG= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 3H-triglicérides. 
(2) TFR-EC= taxa fracional de remoção plasmática (em minutos) de 14C-éster de colesterol.  
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Anexo B: Comparações entre os 4  grupos 

 

Tabela A47 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre Idade 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 4,3 0,045 

   Obesas 1,9 0,173 

   SOP * Obesas(2) 1,5 0,221 

(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A48 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o índice de massa corporal 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 1 0,307 

   Obesas 190 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 0,8 0,374 
(1)SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos 

(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade  
 

 

Tabela A49 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre a circunferência abdominal 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,001 0,976 

   Obesas 117 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 0,53 0,469 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A50 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o hormônio luteinizante 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 12,59 0,001 

   Obesas 0,08 0,775 

   SOP * Obesas(2) 0,31 0,581 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A51 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o hormônio folículo-estimulante 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,52 0,477 

   Obesas 0,25 0,617 

   SOP * Obesas(2) 0,12 0,732 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A52 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre a testosterona total 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 14,69 <0,001 

   Obesas 0,001 0,972 

   SOP * Obesas(2) 0,342 0,562 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A53 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre a testosterona livre 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 12 0,001 

   Obesas 2,8 0,100 

   SOP * Obesas(2) 0,3 0,568 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A54 - Teste para os efeitos da SOP e Obesidade sobre o DHEAS 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,01 0,921 

   Obesas 0,08 0,772 

   SOP * Obesas(2) 0,83 0,368 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade. 

 

 

Tabela A55 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre globulina ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 13,2   0,001 

   Obesas 23,4  <0,001 

   SOP * Obesas(2) 6,3    0,016 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A56 - Valores da globulina ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) segundo 
a presença de Síndrome dos Ovários Policísticos e Obesidade 

   Intervalo de confiança-95% 

Grupos Média erro padrão Limite 
 inferior 

Limite 
superior 

Controle-N(1) 76 5,78 64,29 87,70 

Controle-O(2) 40,7 6,46 27,66 53,83 

SOP-N(3) 33,9 5,78 22,19 45,6 

SOP-O(4) 27,5 4,73 17,91 37,02 
(1) Controle -N= mulheres normais com índice de massa corporal normal. 
(2) Controle-O = mulheres normais com índice de massa corporal obeso. 
(3) SOP-N = pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal normal. 
(4) SOP-O = pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal obeso. 

 

 

Tabela A57 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o estradiol (pg/mL) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 4,59 0,039 

   Obesas 1,39 0,245 

   SOP * Obesas(2) 1,56 0,219 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A58 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o colesterol total (mg/dL) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,07 0,789 

   Obesas 4,43 0,042 

   SOP * Obesas(2) 2,1 0,156 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A59 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre a LDL-colesterol (mg/dL) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,00 0,937 

   Obesas 7,5 0,009 

   SOP * Obesas(2) 0,33 0,566 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A60 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre a HDL-C (mg/dL) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 2,2 0,143 

   Obesas 16,6 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 3,6 0,062 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A61 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre os triglicérides (mg/dL) 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 1,4 0,236 

   Obesas 20,8 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 1,3 0,254 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A62 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre apolipoproteína A1 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,37 0,547 

   Obesas 0,05 0,810 

   SOP * Obesas(2) 0,88 0,885 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A63 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre apolipoproteína B 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,85 0,362 

   Obesas 19,6 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 0,01 0,901 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A64 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre apolipoproteína E 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,58 0,448 

   Obesas 0,04 0,826 

   SOP * Obesas(2) 6,2 0,017 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A65 - Iteração entre Obesidade e Síndrome dos Ovários Policísticos para a 
apolipoproteína E (mg/dL) 

   Intervalo de confiança-95% 

Grupos Média erro padrão Limite 
 inferior 

Limite 
superior 

Controle-N(1) 4,0 0,30 3,4 4,6 

Controle-O(2) 3,2 0,30 2,6 3,8 

SOP-N(3) 3,0 0,33 2,4 3,7 

SOP-O(4) 3,7 0,24 3,2 4,2 
(1) Controle -N= mulheres normais com índice de massa corporal normal. 
(2) Controle-O = mulheres normais com índice de massa corporal obeso. 
(3) SOP-N = pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal normal. 
(4) SOP-O = pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos e índice de massa corporal obeso. 

 

 

Tabela A66 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre ácidos graxos livres 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 0,12 0,726 

   Obesas 0,00 0,935 

   SOP * Obesas(2) 1,31 0,258 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A67 - Teste para os efeitos da Síndrome dos Ovários Policísticos e 
Obesidade sobre o modelo homeostático de resistência à insulina 

   Fonte de variação f P 

   SOP (1) 11,3 0,002 

   Obesas 16,5 <0,001 

   SOP * Obesas(2) 2,5 0,116 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Tabela A68 - Resultados dos testes dos efeitos da Síndrome dos Ovários 
Policísticos e Obesidade sobre a taxa fracional de remoção de 3H-
triglicérides 

   Fonte de variação f P 

   Idade 0,64 0,644 

   SOP (1) 1,45 0,235 

   Obesas 0,29 0,593 

   SOP * Obesas(2) 0,09 0,759 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  

 

 

Tabela A69 - Resultados dos testes dos efeitos da Síndrome dos Ovários 
Policísticos e Obesidade sobre a taxa fracional de remoção de 14C- 
éster de colesterol  

   Fonte de variação f P 

   Idade 0,27 0,60 

   SOP (1) 9,57 0,004 

   Obesas 0,22 0,637 

   SOP * Obesas(2) 2,15 0,258 
(1) SOP = Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(2) SOP * Obesas = Iteração de Síndrome dos Ovários Policísticos e obesidade.  
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Anexo C: Análise de Correlações de Pearson   
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Figura A32 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre hormônio 

luteinizante (Ul/L) e testosterona livre (pmol/L) 
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Figura A33 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e testosterona total 
(ng/dL)  
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Figura A34 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e testosterona livre 
(pmol/L) 
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P = 0,008
r  = 0,573

10
20
30
40
50

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

HOMA-IR

IM
C(

kg
/m

2)

 
Figura A35 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre índice de 

massa corporal (kg/m2) e modelo homeostático de resistência à 
insulina 
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Figura A36 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e índice de massa 
corporal (kg/m2) 
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Figura A37 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre 

circunferência abdominal (cm) e modelo homeostático de 
resistência à insulina 
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Figura A38 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e circunferência 
abdominal (cm) 
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Figura A39 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e HDL-colesterol (mg/dL) 
 

P = 0,569
r  = 0,009

40

80

120

160

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

HOMA-IR

TG
 (m

g/
dL

)

 
Figura A40 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre triglicérides 

(mg/dL) e modelo homeostático de resistência à insulina 
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Figura A41 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre índice de 

massa corporal (kg/m2) e HDL-colesterol (mg/dL) 
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Figura A42 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre 

circunferência abdominal (cm) e HDL-colesterol (mg/dL) 
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Figura A43 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre índice de 

massa corporal (kg/m2) e triglicérides (mg/dL) 
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Figura A44 -  Correlação de Pearson nas mulheres controles entre 

circunferência abdominal (cm) e triglicérides (mg/dL) 
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Figura A45 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre hormônio 

folículo-estimulante (UI/L) e sulfato de dehidroepiandrosterona 
(ng/mL)   
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Figura A46 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre 

testosterona livre (pmol/L) e globulina ligadora dos esteróides 
sexuais (nmol/L) 
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Figura A47 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre globulina 
ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e modelo 
homeostático de resistência à insulina  
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Figura A48 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre índice de 
massa corporal (kg/m2) e modelo homeostático de resistência à 
insulina 

                      
 

P = 0,001
r  = 0,634

50

75

100

125

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

HOMA-IR

CA
 (c

m
)

 

Figura A49 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre 
circunferência abdominal (cm) e modelo homeostático de 
resistência à insulina 
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Figura A50 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e índice de massa 
corporal (kg/m2) 
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Figura A51 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e circunferência 
abdominal (cm) 
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Figura A52 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre HDL-

colesterol (mg/dL) e globulina ligadora dos esteróides sexuais 
(nmol/L) 
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Figura A53 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre globulina 

ligadora dos esteróides sexuais (nmol/L) e triglicérides (mg/dL)  
 

P = 0,020
r  = 0,480

25
75

125
175
225

20 25 30 35 40

IMC (kg/m2)

TG
 (m

g/
dL

)

                      

Figura A54 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre índice de 
massa corporal (kg/m2)  e triglicérides (mg/dL)  
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Figura A55 - Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre 
                     HDL-colesterol (mg/dL) e circunferência abdominal (cm)  
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Figura A56 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre 

circunferência abdominal (cm) e triglicérides (mg/dL)  
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Figura A57 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre índice de 

massa corporal (kg/m2) e apolipoproteína B (mg/dL)  
 

P = 0,015
r = 0,500

50

75

100

125

20 40 60 80 100 120

apoB (mg/dL)

C
A 

(c
m

)

 
Figura A58 -  Correlação de Pearson nas pacientes com SOP entre 

circunferência abdominal (cm) e apolipoproteína B (mg/dL)  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schwimmer%20WB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Setji%20TL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Holland%20ND%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sanders%20LL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pereira%20KC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Diehl%20AM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Brown%20AJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sheth%20SG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gordon%20FD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chopra%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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