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RESUMO 

 

 

 Na musculatura esquelética podem ser encontrados receptores de 

andrógenos e estrógenos e acredita-se que a variação dos níveis sanguíneos 

desses hormônios influencie a capacidade de gerar força e resistência em 

grupos musculares, como na musculatura do assoalho pélvico (MAP). Dentre 

as técnicas para avaliação da MAP destaca-se a eletromiografia de superfície 

(EMGs) que consiste em uma técnica de captação da atividade elétrica 

muscular, promovida pelo recrutamento das unidades motoras. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a atividade elétrica da MAP em portadoras da 

síndrome dos ovários policísticos (SOP) através da EMGs. O estudo realizado 

foi do tipo descritivo de corte transversal. Foram recrutadas 42 pacientes com 

diagnóstico de SOP (grupo SOP) e 13 mulheres ovulatórias normais no 

menacme (grupo controle). O grupo SOP foi subdividido de acordo com o 

índice de massa corporal: normal, sobrepeso e obesidade e o grupo controle 

foi subdividido respeitando as fases do ciclo menstrual: fase folicular (7º dia), 

fase ovulatória (14º dia) e fase lútea (21º dia).  Todas as participantes foram 

avaliadas clinica e laboratorialmente, submetendo-se também às dosagens 

hormonais e, principalmente à avaliação eletromiográfica do tônus e da 

contração voluntária máxima (CVM) da MAP. A análise estatística foi feita 

através de análise descritiva, do teste Exato de Fisher, Mann-Whitney, 

Kruskall-Wallis, o pós-teste de Dunn e a correlação de Spearman. A 

confiabilidade dos resultados foi testada pelo índice de Kappa. Os resultados 

analisados mostraram que houve diferença estatística do tônus muscular do 

grupo de SOP obesas e controle (p <0,0001), SOP com sobrepeso e controle 

(p <0,001) e, SOP com peso normal e controle (p <0,05). Também houve 

diferença significativa na CVM entre as mulheres obesas e sobrepesos com 

SOP e controle (p <0,0001 e p <0,001, respectivamente). Em relação a 

presença da resistência à insulina (RI),  houve diferença estatística do tônus 

muscular e CVM das pacientes obesas com e sem RI, diagnosticada pela 

relação glicemia/insulinemia (p=0,005; p=0,0007), HOMA-IR (p=0,04; 

p=0,0007) e QUICKI (p=0,04; p=0,0007). Diante dos dados encontrados, foi 

possível concluir que as mulheres com SOP apresentam valores 
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eletromiográficos superiores a mulheres no menacme. Além disso, a atividade 

elétrica é menor naquelas pacientes com SOP e diagnóstico de RI. Os métodos 

e resultados deste trabalho e de outros desenvolvidos ao longo do curso do 

doutorado foram provenientes do aprendizado em uma pós-graduação 

muldisciplinar que permitiu a religação dos saberes. 

 

Palavras-chave: eletromiografia, músculos, assoalho pélvico, síndrome do 

ovário policístico. 
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1.0 INTRODUÇÃO  

 

 A musculatura do assoalho pélvico (MAP) consiste num conjunto de 

músculos esqueléticos, sendo o principal o músculo levantador do ânus que é 

constituído pelo puborretal, puboccígeo e ilíococcígeo, cujo objetivo é 

neutralizar as forças abdominais excessivas, sustentar as vísceras pélvicas e 

auxiliar no processo de fechamento dos esfíncteres uretral e anal1. Em 

condições de funcionamento normal do corpo, essa musculatura encontra-se 

íntegra, permitindo que suas funções sejam realizadas adequadamente. 

Entretanto, lesões nesse complexo muscular podem resultar no surgimento de 

incontinência urinária aos esforços, prolapso genital e disfunções sexuais como 

a dispareunia, diminuição da sensibilidade local e do orgasmo2. 

 Sabe-se que a MAP pode sofrer ação de hormônios estrogênicos, pois 

essa musculatura apresenta receptores específicos em sua estrutura. Brown3 

descreve sobre a ação dos hormônios sexuais femininos e a funcionalidade da 

MAP, relatando que, tanto em humanos (mulheres jovens) quanto em estudos 

experimentais (ratas), foi demonstrada a ação estrogênica sobre essa 

musculatura. Os estrógenos interferem no metabolismo muscular, atuariam 

como agente protetor do músculo, favorecendo um melhor desempenho nos 

trabalhos de resistência. Outros autores4-8 referem ser provável a ação 

hormonal sobre a musculatura perineal durante o ciclo menstrual, 

principalmente na fase ovulatória.  

 Alguns autores5-7 associam a fraqueza da MAP e o aparecimento da 

incontinência urinária aos esforços que ocorrem em mulheres na pós-

menopausa com a diminuição da quantidade de receptores estrogênicos nessa 

musculatura. Até o momento, no entanto, não existe uma quantificação dos 

receptores estrogênicos na musculatura perineal de mulheres jovens e nem 

relatos de associações entre as variações dos esteróides ovarianos e o 

desempenho muscular.  

 Além dos receptores estrogênicos, os receptores androgênicos também 

podem ser encontrados nos músculos esqueléticos. No sexo masculino, 

Brown3 e Notelovitz9, relacionam as flutuações da testosterona com o aumento 

da massa e da força muscular no homem. Contudo, a atuação desse hormônio 

na musculatura esquelética feminina é incerta10. 
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 Casos de hiperandrogenismo no sexo feminino podem ser observados 

em diversas situações anormais e uma dessas situações é a da síndrome dos 

ovários policísticos (SOP). A SOP é um distúrbio endócrino, que prevalece em 

5-10% das mulheres em idade reprodutiva e se caracteriza pela irregularidade 

menstrual, a alteração no padrão ultrassonográfico dos ovários e sinais clínicos 

e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo11. 

 Além dos aspectos supracitados, é comum, na SOP, a presença de 

fatores de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV), tais 

como resistência à insulina, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial 

sistêmica, disfunção endotelial, obesidade central e marcadores pró-

inflamatórios crônicos 11.  

 O hiperandrogenismo feminino existente no quadro da SOP poderia se 

constituir numa situação adequada para o estudo da influência dos esteroides 

ovarianos sobre a musculatura perineal, tendo em vista seus elevados níveis 

reinantes na referida síndrome. 

 Deve-se salientar que para avaliação da MAP existem várias técnicas. A 

International Continence Society (ICS)12 recomenda algumas técnicas, tais 

sejam: a inspeção, a palpação digital (teste de força muscular), a manometria 

(perineômetro), diferentes métodos de imagem (ultrassom (US), ressonância 

nuclear magnética (RNM) e vídeo-urodinâmica), além da eletromiografia 

(EMG). Por outro lado, a mesma sociedade refere que além da manometria e 

dos exames de imagem, a EMG é um dos principais testes para obter 

informações adicionais sobre a função da MAP. 

 A literatura apresenta algumas pesquisas que focalizam a ação dos 

estrógenos e andrógenos na musculatura feminina e masculina, 

respectivamente, no desempenho de força e resistência. Contudo, até o 

momento, a atividade elétrica da musculatura perineal, mensurada por meio da 

EMG, não foi investigada frente a situações de flutuações hormonais, como 

sejam em determinada fase do ciclo menstrual e/ou em casos de 

hiperandrogenismo feminino.  

 Para melhor entendimento das disfunções que envolvam a MAP e 

melhor abordagem terapêutica pelos profissionais da saúde é de grande valia 

estudar a fisiologia dessa musculatura nas diferentes fases do ciclo menstrual 

normal e em estados que cursam com alterações das concentrações 
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hormonais, principalmente em estados de elevação dos esteróides sexuais. 

Desta forma, o presente estudo busca investigar a atividade elétrica da 

musculatura do assoalho pélvico em mulheres durante o ciclo menstrual normal 

e na anovulação crônica hiperandrogênica. 
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2.0 JUSTIFICATIVA  

  

 Alguns estudos mostram os efeitos hormonais quando comparam e 

correlacionam a atividade elétrica da MAP com o estado pós-menopausal8. 

Outros estudos que avaliaram, por meio do dinamômetro, a musculatura 

esquelética durante as fases do ciclo menstrual, identificaram elevação da 

força isométrica e da contração voluntária máxima (CVM) em associação com 

o aumento dos hormônios sexuais, estradiol e progesterona13-16.  

 A EMG é um método que apresenta alta reprodutibilidade 

interobservador na avaliação da MAP de mulheres saudáveis, em relação ao 

trabalho máximo e tônus17-20. Essa técnica capta a atividade elétrica promovida 

pelo recrutamento das unidades motoras e não avalia diretamente a força 

muscular. No entanto, Vodusek20 afirma que existe uma boa correlação entre o 

número de unidades motoras ativadas e a força muscular.  

 A interação entre as concentrações dos esteroides sexuais e alterações 

na capacidade de trabalho do músculo esquelético quanto à força, resistência e 

fadiga muscular tem sido discutida, principalmente sob a ação do 

hiperandrogenismo no sexo feminino13-16. No entanto, os resultados mostram 

divergências e não estão esclarecidas em quais situações orgânicas de 

flutuações hormonais são observadas alterações musculares. Portanto, há 

necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a relação entre 

concentrações sanguíneas dos esteroides sexuais no sexo feminino e 

mudanças na atividade elétrica muscular, em especial da musculatura do 

assoalho pélvico, considerando-se a possibilidade do aparecimento de 

fragilidade muscular, alteração do comportamento sexual e incontinência 

urinária de esforço, o que pode contribuir para deterioração da qualidade de 

vida da mulher em algumas situações. 

 Além disso, vários profissionais da saúde, dentre esses, o fisioterapeuta, 

será beneficiado pelo maior entendimento sobre o comportamento muscular, 

ou seja, desenvolvimento de força e resistência, diante das alterações 

hormonais. Melhor entendimento dos quadros que envolvem as variáveis 

hormonais. 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a atividade elétrica dos músculos do assoalho pélvico em 

mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) e com ciclo menstrual 

normal. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 •Comparar a atividade elétrica da musculatura do assoalho pélvico das 

portadoras de SOP com mulheres ovulatórias na fase folicular média; 

 •Investigar a relação entre a atividade elétrica da musculatura do 

assoalho pélvico com os níveis de estradiol e testosterona total em portadoras 

de SOP e em mulheres ovulatórias;  

 •Investigar a relação entre a atividade elétrica da musculatura do 

assoalho pélvico nas pacientes com SOP associada a presença de resistência 

a insulina. 
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4.0 MATERIAL E MÉTODO 

 

 4.1 Caracterização da Pesquisa 

 O estudo é caracterizado como analítico e apresenta delineamento 

transversal. 

 

 4.2 População e Amostra 

 A amostra populacional da pesquisa é representada por um grupo de 

mulheres com síndrome dos ovários policísticos (grupo SOP) e outro de 

mulheres universitárias com ciclo menstrual normal, sem SOP (grupo normal), 

recrutadas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), no período de 

fevereiro a junho de 2012. O grupo de mulheres com SOP foi dividido em três 

grupos, de acordo com o índice de massa corporal: normal, sobrepeso e 

obesidade. No total, a amostra totaliza 55 mulheres, divididas em dois grupos: 

com SOP (n=42) e Controle (n=13).  

 

  4.2.1 Critérios de inclusão da amostra 

 Para critérios de inclusão da amostra, em ambos os grupos, foram 

considerados: a idade entre 20 e 30 anos, capacidade cognitiva preservada, 

que entendesse o objetivo da pesquisa e que respondesse aos 

questionamentos, tendo passado por avaliação prévia de seu estado de saúde.  

 Para o grupo SOP, foram incluídas as mulheres cujo diagnóstico 

seguiram os critérios do Consenso de Rotterdam11, segundo os quais o 

diagnóstico da síndrome deve ser dado frente a presença de duas das 

seguintes características: (1) distúrbio menstrual,  oligo (caracterizada por 

intervalo menstrual de 45 dias ou mais, ou 8 ou menos episódios menstruais ao 

ano) e/ou amenorréia (considerada quando ocorre ausência menstrual por 3 ou 

mais ciclos), (2) quadro clínico de excesso de andrógenos (escore de 

hirsutismo igual ou maior que 8 pela escala de Ferriman-Gallwey21 e/ou 

presença de acne), e/ou hiperandrogenismo laboratorial com base nos níveis 

de testosterona e (3) sinais ecográficos de ovários policísticos, ou seja, 

presença de 12 ou mais folículos de 9mm de diâmetro em cada ovário e/ou 

volume de um dos ovários igual ou superior a 10cm3; e exclusão de outras 

endocrinopatias que cursam com anovulação crônica e/ou hiperandrogenismo 
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(hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita, síndrome de Cushing e 

tumores produtores de androgênios de origem adrenal ou ovariana). Tanto os 

critérios de Rotterdam como o escore de hirsutismo foram determinados por 

pelo menos dois examinadores. 

 Os critérios específicos para o grupo controle foram: apresentar ciclo 

menstrual ovulatório, confirmado pelas características clínicas e níveis séricos 

de progesterona na fase lútea com valores iguais ou superiores a 5 ηg/ml. 

 Além destes, ausência de anormalidades nos exames laboratoriais, 

hemograma e bioquímica, determinados pela análise do hematócrito, 

hemoglobina, leucócitos, plaquetas, glicemia de jejum, uréia, creatinina, AST 

(aspartato-aminotransferase), ALT (alanina-aminotransferase), gama-glutamil-

transferase (gama GT), proteínas totais, albumina, globulina, colesterol total, 

triglicerídeos, HDL-colesterol (high density lipoprotein), LDL-colesterol (low 

density lipoprotein) e triglicerídeos.  

 

  4.2.2 Critérios de exclusão da amostra 

 Foram considerados critérios de exclusão para ambos os grupos: 

gravidez confirmada ou suspeita, parto nos últimos seis meses, roturas 

perineais, fragilidade da MAP, uso do contraceptivo hormonal, distúrbios da 

tireoide e diabetes mellitus. Foram excluídas também as usuárias crônicas de 

medicamentos capazes de interferir no metabolismo dos carboidratos, dos 

lipídeos e na função renal, como diuréticos, antilipêmicos, corticosteróides no 

período de 60 dias que antecederam a avaliação.  

 

  4.2.3 Cálculo da amostra 

 A amostra foi do tipo de conveniência, selecionando todas as pacientes 

que foram atendidas no período de fevereiro a junho de 2012 e que 

apresentavam os critérios de inclusão para participação no estudo. Deve-se 

considerar que outros estudos publicados, como de Sarwar et al (1996)12, 

Jonge et al (2001)13 e Bambaeichi et al (2004)16, apresentaram objetivos 

semelhantes e número amostral com no máximo 30 pacientes. 

 

 4.3 Procedimentos 
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 O estudo foi realizado respeitando as normas éticas estabelecidas na 

resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa 

envolvendo seres humanos. O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o número 

150/07 (Anexo A) e todas as participantes foram devidamente informadas 

sobre os objetivos da pesquisa, tendo concordado em participar do estudo e 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo B). 

A execução dos procedimentos foi desenvolvida na seguinte sequência: (1) 

Avaliação clínica (2) Dosagem bioquímica e hormonal; (3) Avaliação 

eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico. 

 

  4.3.1 Avaliação clínica 

 As mulheres selecionadas para o estudo foram submetidas à anamnese 

detalhada e ao exame físico geral, apresentando os dados registrados na ficha 

de avaliação (APÊNDICE A).  

 A anamnese conteve dados sobre a história ginecológica, sobretudo 

fazendo a caracterização do ciclo menstrual. Foram registrados os 

antecedentes gineco-obstétricos, investigando a ocorrência de gravidez 

terminada em parto ou abortamento nos 3 meses precedentes, história pessoal 

de doença  hábitos de vida e uso de alguma medicação nos últimos 60 dias.  

Investigou-se também antecedentes familiares de diabetes mellitus, doença 

cardiovascular, dislipidemia e obesidade. No exame físico foram 

realizadas as medidas da estatura e do peso para cálculo do índice de massa 

corporal (IMC) e mensurada as circunferências da cintura e do quadril para o 

cálculo da relação cintura-quadril (RCQ). O IMC foi calculado pela fórmula peso 

(Kg)/ altura2 (m2), e classificado de acordo com os critérios estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS)22 em: baixo peso (IMC<18,5 kg/m2), 

peso normal (IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg/m2) e 

obesidade (IMC≥30 kg/m2).  A relação cintura/quadril (RCQ) foi calculada em 

centímetros, dividindo-se a medida da cintura pelo quadril. É considerado um 

risco baixo para saúde em mulheres de 20 a 29 anos, uma RCQ menor que 

0,71, risco moderado entre 0,71 a 0,77 e risco alto acima de 0,78. A seguir foi 

efetuada a avaliação ginecológica, para analisar a estática pélvica e roturas 

perineais, como também processos inflamatórios e infecciosos locais. 
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Particularmente no grupo SOP, as voluntárias foram avaliadas quanto à 

presença de acantose nigricans em pregas do pescoço, axila, cotovelo e raiz 

das coxas; grau de hirsutismo; e, presença ou não de acne.  

  

  4.3.2 Dosagem bioquímica e hormonal  

 As amostras sanguíneas foram coletadas após 12 horas de jejum 

noturno. A glicemia foi determinada pelo método da glicose oxidase.  O teste 

de tolerância à glicose oral (TTGO) foi realizado administrando-se 75 g de 

glicose anidra, sem restrição calórica, por via oral, dissolvida em 300 mL de 

água, entre 8 e 9 horas da manhã, após jejum noturno de 12 horas. e coleta da 

primeira amostra. A solução foi ingerida num tempo máximo de cinco minutos. 

Amostras de sangue para dosagem de glicemia e insulina foram obtidas, 

imediatamente, antes e após 30, 60, 90 e 120 minutos de ingestão de glicose 

por via oral. A concentração plasmática de glicose foi determinada pelo teste 

enzimático calorimétrico da glicose – oxidase no equipamento Vitrus, modelo 

950, e o resultado expresso em mg/dL. A insulina foi dosada pelo método de 

quimioluminescência no aparelho Immulite 2000, em valores expressos em 

µUI/mL. 

 Os níveis de colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL-C), triglicérides, aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT), gamaglutamiltransferase (GGT), ureia e creatinina 

foram determinados por ensaios colorimétricos enzimáticos (Biosystems, 

Barcelona, Espanha). Os níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

foram calculados com a fórmula de Friedewald.  

 Para dosagem do hormônio folículo-estimulante (FSH), hormônio 

luteinizante (LH), estradiol (E2), testosterona total (T), dehidroepiandrosterona 

de sulfato (DHEAS), progesterona (P4), prolactina (PRL), insulina e hormônio 

estimulante da tireoide (TSH) foram utilizados kits comerciais da Diagnostic 

Products Corporation, Los Angeles, Estados Unidos, para o aparelho Immulite 

2000 por meio do sistema de imunoensaio por quimioluminescência.  

 Nas pacientes do grupo controle foram dosados apenas E2, T e TSH no 

7º dia do ciclo (fase folicular média) e a P4 foi dosada no 21º dia do ciclo para 

confirmação da ovulação. Foi procedida pelo técnico em bioquímica, a coleta 

de amostra sanguínea de 20 mL para as dosagens do jejum e 10 mL para 
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análise da curva glicêmica e insulínica nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 2500 rpm/10 minutos, 

separando-se o soro e estocando-se as alíquotas em freezer a -20°C, para  

dosagem hormonal posterior em um único ensaio. 

 O sangue destinado à separação do plasma era mantido em gelo e 

imediatamente centrifugado em equipamento refrigerado a -15ºC, numa 

velocidade de 2500 rpm por 30 minutos.    

 As amostras sanguíneas eram coletadas às 07:30 horas, após trinta 

minutos de repouso devido a dosagem da PRL.  

 

   4.3.3 Avaliação eletromiográfica da MAP 

 Para a coleta das informações da eletromiografia (EMG), todas as 

pacientes adotaram a posição de litotomia e o eletrodo intracavitário 

(Chattanooga Group®, Estados Unidos) foi inserido no terço médio do canal 

vaginal com as placas metálicas posicionadas em contato com as paredes 

laterais da vagina. O eletrodo de referência foi posicionado na pele sobre a 

espinha ilíaca ântero-superior. Os dados foram processados no software do 

eletromiográfo da EMG System do Brasil LTDA®, apresentando filtro com 

frequência de 20-500Hz. Antes do exame, todas as pacientes foram ensinadas 

quanto a forma correta de contrair a MAP e orientadas a esvaziar a bexiga. 

 Após a introdução do eletrodo vaginal, a paciente foi instruída a relaxar o 

assoalho pélvico durante 10 segundos para início da gravação dos dados do 

tônus de base durante um minuto. A segunda análise refere-se à contração 

voluntária máxima (CVM), que consiste na realização de três contrações 

voluntárias máximas com descanso de 30 segundos entre as contrações, 

considerando-se apenas a melhor das três contrações17. Dos valores obtidos, 

foi mensurada a root mean square (RMS), cujos resultados foram expressos 

em microvolts (µV).  

 No grupo controle, a EMG foi realizada na fase folicular média (7º dia), 

ovulatória (14º dia) e lútea (21º dia) e no grupo SOP, as pacientes fizeram 

esses exames independente da fase do ciclo. Todas as avaliações foram 

realizadas pelo mesmo indivíduo e na mesma hora (entre 9:30 e 11:00 horas) 

com o objetivo de maior fidedignidade nos procedimentos e resultados. Para 

testar a confiabilidade e reprodutibilidade da EMG de superfície foi realizado o 
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teste-reste interobservador e intraobservador. A avaliação intraobservador 

ocorreu com a repetição do exame por um único avaliador e nas mesmas 

pacientes após 15 dias do exame, e a avaliação interobservador foi realizado 

por dois avaliadores atuantes na área da fisioterapia uroginecológica e 

capacitados na utilização do EMG.  

 

 4.4 Materiais e instrumentos de coleta dos dados  

 Os materiais e instrumentos de coleta dos dados foram:  

 •Ficha de avaliação; 

 •Aparelho eletromiográfico com 02 canais da marca EMG System®; 

 •Software para Eletromiografia (EMG System®); 

 •Eletrodo intracavitário da marca Chatanooga®; 

 •Kit para coleta de amostra sanguínea (agulha, seringa, garote para 

fixação, tubo para coleta de sangue, coletor perfuro cortante descartável, 

curativo pós-punção, álcool e algodão); 

 •Luva de procedimento; 

 •Kits para dosagem hormonal; 

 •Álcool; 

 •Gel; 

 •Fita adesiva. 

 

 4.5 Análises dos dados 

 Os resultados foram tabulados utilizando-se do software SPSS 19.0 for 

Windows. A estatística descritiva foi utilizada para interpretação dos dados 

descritivos, os quais foram representados através de tabelas e, o Exato de 

Fisher foi utilizado para comprar esses dados. Para verificação da normalidade 

dos valores paramétricos amostrais, foi utilizado o teste não-paramétrico de 

Shapiro-Wilk. O teste de Mann-Whitney, Kruskall-Wallis e pós teste de Dunn foi 

utilizado para comparar os grupos. Para testar a confiabilidade intra e 

interobservador foi aplicado o índice de Kappa. A correlação de Spearman foi 

aplicada para relacionar as variáveis. O nível de significância, adotado em 

todos os procedimentos estatísticos, será de 5%.  
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5.0 ARTIGOS PRODUZIDOS  

 

 5.1 Artigos submetidos á publicação 

 

Relationship between pelvic floor muscle and hormone levels in polycystic 

ovary syndrome.  

 -Submetido no Fertility and Sterility. Qualis A2. 

 

Influência da resistência à insulina na musculatura do assoalho pélvico em 

mulheres com síndrome do ovário policístico. 

 -Submetido nos Arquivos Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. 

Qualis B1. 
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Pontes AG, Rehme MF, Micussi MT, Maranhão TM, Pimenta WP, Carvalho LR 

et al. The importance of oral glucose tolerance test in diagnosis of glucose 

intolerance and type 2 diabetes mellitus in women with polycystic ovary 

syndrome. Rev Bras Ginecol Obstet. 2012 Mar;34(3):128-32. 

 - Aceito para publicação em 2012. Qualis B3. 

 

Pontes AG, Rehme MF, Martins AM, Micussi MT, Maranhão TM, Pimenta Wde 

P  et al. Insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: 

relationship with anthropometric and biochemical variables. Rev Bras Ginecol 

Obstet. 2012 Feb;34(2):74-9. 

 - Aceito para publicação em 2012. Qualis B3. 
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Relationship between pelvic floor muscle function and sex hormone levels in 

woman with polycystic ovary syndrome  

Pelvic floor muscle function and hormone levels 
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Abstract:  

Objective: To evaluate the electrical activity of the pelvic floor muscles (PFM) 

and relationship with hormonal levels in the polycystic ovary syndrome (PCOS). 

Methods: Cross-sectional study involving 42 women with PCOS and 13 

premenopausal women with  normal weight (control group). The PCOS group 

was divided according to body mass index (BMI): normal, overweight and 

obesity. The muscle tone and maximum voluntary contraction (MVC) of PFM 

were evaluated through surface electromyography. Testosterone (T) and 

estradiol (E2) blood levels were assessed in total women sample.  

Results: Data of muscle tone and MVC showed that the PCOS group had 

electrical activity higher than control independently of  BMI (p<0.05). In the 

obesity and overweight PCOS observed correlation between E2 concentration, 

r=0.9 (p<0.0001) and r=0.8 (p=0.02), and T, r=0.8 (p<0.0001) and r=0.9 

(p=0.0007) respectively with the muscle tone. There was correlation between 

concentration of E2 and T with the MVC in the obesity group, r=0.8 (p<0.0001) 

and r=0.7 (p<0.0001) and  overweight group, r=0.8 (p=0.02) and r=0.9 

(p=0.0007). In normal PCOS was also observed a correlation of the muscle 

tone with E2 serum level, r=0.7 (p=0.017) and with the MVC with T, r=0.9 

(p=0.002). The control showed correlation of T level with muscle tone, r=0.9 

(p<0.0001) and  with MVC, r=0.9 (p<0.0001). 

Conclusion: Women with PCOS, independent of BMI, present 

electromyographic activity  higher than women in premenopausal. Moreover, 

the electrical activity had positive relation with estradiol and testosterone 

concentrations. Could these results suggest that  hyperandrogenic states can 

be considered a protective factor for the PFM in PCOS? 

Keywords: electromyography, pelvic floor, muscles, polycystic ovary syndrome, 

testosterone 
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Introduction 

 The pelvic floor muscle (PFM) is composed of a set of skeletal muscles 

and the levator ani muscle is the main structure, composed of three muscles, 

pubococcygeus, iliococcygeus, and puborectalis. They are responsible by static 

and dynamic internal pelvic organs support and for the sphincter closure, 

allowing urinary and fecal continence1. Moreover, this muscular complex has 

the capacity to neutralize the excessive abdominal press, it has been known 

that these muscles have a good function when they are able to perform the 

voluntary muscular contraction and closing of of urethral and anal sphincters2. 

 Among the techniques of PFM evaluation, the International Continence 

Society (ICS)3 recommends the electromyography (EMG), now one of the most 

important tests to get additional information on the PFM function, that presents 

high interobserver reproducibility3. The EMG is a test for evaluation of the 

electrical activity of the muscles excitable membranes in result of 

neuromuscular activation. Currently, this method has been quite used in clinical 

and experimental studies with emphasis in PFM searching for a comparison 

between conservative and surgical treatments. In addition to this, it is also used 

to monitor the results of rehabilitation treatments of several dysfunctions of 

PFM4-9. It can also be used to evaluate skeletal muscles under certain 

conditions, as gestation or postmenopausal period9,10.  

  There are androgens and estrogens receptors in the skeletal muscles 

and it is believed that the variation in these hormones affects the capacity to 

generate muscular resistance and strength11. The increase of the receptor 

numbers could contribute for a better performance of these variables12-14. It is 

known that in men, there is a direct association between testosterone and the 

increase in the muscular mass and volume as well as of the maximum voluntary 

force. In women, however, the testosterone action on skeletal muscles is not 

completely elucidated yet15-16.  

 Cases of hyperandrogenism in women can be observed in several 

abnormal situations, and one of the most frequent situations is observed in 

women with polycystic ovary syndrome (PCOS). This syndrome is an endocrine 

disturbance that has a prevalence of 5-10% among women in reproductive age. 

The PCOs main characteristics are menstrual irregularity, alteration of the 
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ultrasound pattern of the ovary and clinical and/or biochemical signs of 

hyperandrogenism17.  

 Considering the PCOS as a clinical model of situation associated with 

elevated levels of testosterone on women, it is necessary to investigate the 

relationship between blood androgen levels and muscle action. Therefore, 

this study has the purpose of evaluate the electrical activity of the muscles 

pelvic floor  in  a group of women  with polycystic ovary syndrome and to 

compare with premenopausal women, during the follicular phase of normal 

menstrual cycle.  

  

Methodology 

 The methodological design was a cross-sectional analytical study. The 

women were selected at the outpatient department of the University Hospital of 

the Federal University of Rio Grande do Norte: a PCOS group of 42 women, 

and  a premenopausal group of 13 ovulatory women, both age 20 to 30 years 

old,  arranged in an intentional manner.  The PCOS group was divided 

according to body mass index: normal BMI, overweight and obese.  Participants 

provided written informed consent, and studies were conducted in accordance 

with the principles of the Declaration of Helsinki. The clinical study was 

approved by the Federal University of Rio Grande do Norte Research Ethics 

Committee. The PCOS group included patients according to the Rotterdam 

criteria17 In the control group, normal ovulatories women were included 

according ovulation occurrence, confirmed  by progesterone (P) serum 

concentration of ≥ 5 ng/mL on the day  21st of the menstrual cycle.  The 

exclusion of other disorders such as nonclassic congenital adrenal hyperplasia, 

thyroid dysfunction, and hyperprolactinemia was also considered. Other 

exclusion criteria for this study were women who had a delivery in the last six 

months, renal or hepatic dysfunction, who use medications known to affect 

reproductive or metabolic function, such as oral contraceptives, antiandrogen 

drugs, antidiabetic treatment, statins, or gluco-corticoid therapy within 90 days 

of before the study entry. Both Rotterdam-PCOS criteria and Ferriman–Gallwey 

score were assessed by at least two observers. 

  All patients underwent a clinical examination where body weight, height, 
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waist and hip circumferences and blood pressure were measured. Body mass 

index (BMI) was calculated as weight in kilograms divided by the square of 

height in meters (kg/m2); overweight was defined as a BMI between 25.0 and 

29.9, and obese as 30.0 or higher, according to World Health Organization 

categories18.  

 In the physical examination the gynecologic evaluation was performed in 

order to analyze the pelvic statics and cases of perineal ruptures, inflammations 

and local infections. Especially in the PCOS group, the physical examination 

included information on presence of acne19, acanthosis nigricans20 in the folds 

of the neck, axillae, elbow and inner surface of the thighs and hirsutism. The 

hirsutism was also evaluated and defined with score equal or above 8, defined 

by the Ferriman and Gallwey semi-quantitative scoring method21. 

 The dosages of thyroid stimulating hormone (TSH), E2, T and 

progesterone (P) were determined by using commercially available diagnostic 

kits in the IMMULITE 2000 automated chemiluminescence-immunoassay 

system (Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, CA).  The progesterone 

was measured only in the 21st day of the menstrual cycle for confirmation of 

ovulation.  

 The surface electromyography (EMG) was performed in all patients in the 

supine position with hip flexion and knee. Data were processed in the software 

of the EMG System do Brasil LTDA®, with pass band filter of 20-500Hz and it 

was used the intracavitary electrode (Chattanooga Group®, United States), 

inserted in the medium third of the vaginal canal with the metallic plates located 

in contact with the side walls of the vagina.  Before the examination, the correct 

form of PFM contraction was taught to the women and all patients emptied the 

bladder. 

 The patients were instructed to relax the pelvic floor during 10 seconds 

for the recording of data on base tone during one minute and also instructed to 

perform three maximum voluntary contractions (MVC) of their PFM with 30 

seconds of rest between them. The best of three contractions was considered. 

This method, according to Grape et al22, is more reproducible than the mean 

value of the three contractions. The root mean square (RMS) was measured 

and the highest value was selected as the maximum electrical activity and 
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expressed in microvolts (µV).  

 The EMG and hormonal dosage (T and E2) in the PCOS group occurred 

regardless of the cycle phase. In the control group, the patients were submitted 

to the examination in mid follicular phase (7th day). 

 Data were tabulated using the SPSS 19.0 software for Windows. The 

normality distribution was evaluated through the Shapiro-Wilk test. Central trend 

measures and Fisher's exact test were used to describe and compare 

gynecology and obstetrics information and laboratory exams. The electrical 

activity between groups was compared using the Kruskal-Wallis test and Dunn 

post test. The correlation coefficient of Spearman (r) was used to correlate the 

electrical activity with the hormone levels. It was used a significance level of 

p<0.05. 

 To test the interobserver and intraobserver EMG reliability and 

reproducibility it was calculated Kappa Index. The same physiotherapist 

reassessed nine volunteers after an interval period of 15 days to test the 

intraobserver reliability. Other physiotherapist also evaluated the same patients 

to test the interobserver reproducibility. These professionals are experts in 

surface electromyography and pelvic floor dysfunction. 

 

Results 

 Table 1 displays clinical and hormonal characteristics of PCOS 

subgroups and control group. The mean age and menarche age was 25.3±4.5 

and 14.4±2.6 respectively in the PCOS group and 26.2±4.0 and 14.9±3.2 in the 

control group (p>0.05). In PCOS group 21.4% had normal BMI, 21.4% 

overweight, and 57.2% obesity. All patients of the control group had BMI in the 

normal zone. The menstrual irregularity more frequent in the obesity and 

overweight PCOS was amenorrhea, 71.4% and 62.5%, in each group 

respectively and 57.9% of the normal group presented oligomenorrhea. The 

clinical (acne presence in 71.4% and hirsutismo in 100%), biochemical (73.7%) 

and clinical and biochemical hyperandrogenism diagnostic (68.4%) was most 

prevalent in obesity group.  
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 The dosage of TSH was equal to 2.3±1.8 in PCOS group and 1.46±0.7 in 

control group (p>0.05). The P mean serum levels on the 21st day of control 

group was 10.7±3.3 ng/ml.  

 Regarding the obstetric history in the PCOS group, 26.3% had already 

been pregnant (7 patients in the obesity group and 3 in the normal group. In 

PCOS group, 61.1% (4 obese women and 2 normal group) had vaginal birth at 

term and 15.8% (2 overweight women) had spontaneous abortion. The 

childbirth average was 1.6±0.4 in the PCOS group. All the women of the control 

group were nuligravidae.  

 The median value of muscle tone and MVC in the PCOS  groups was 

69.3±18.1µV and 202.8±83.2µV in the obesity group, 54.6±17.5µV and 

140.9±92.7µV in the overweight, 47.9±14.3 µV and 104.1±36.4 µV in the normal 

group. The control group had the muscle tone and MVC equal 25.5±5.3µV and 

63.7±6.4µV, respectively. In relation the muscle tone, significant statistical 

difference was observed between obesity PCOS and control group (p<0.0001), 

overweight PCOS and control group (p<0.001), normal PCOS and control group 

(p<0.05). Also there was significant difference in the MVC between obesity 

PCOS and control group (p<0.0001) and overweight PCOS and control group 

(p<0.001) (Figure 1). There wasn´t statistical difference of electromyography 

activity between nuligravidae and multiparous women.   

 In obeses and overweights PCOS, there was a strong correlation 

between serum concentration of E2, r=0.9 (p<0.0001) and r=0.8 (p<0.02) 

respectively and T, r=0.8 (p<0, 0001) in obese patients and r=0.9 (p=0.0007) in 

overweight group  with the muscle tone. There was strong correlation between 

serum concentration of E2 and T with the MVC in the obesity group, r=0.8 

(p<0.0001) and r=0.7 (p<0.0001) respectively, and in the overweight PCOS 

group (r=0.8; p<0.02 and r=0.9; p=0.0007, respectively). In normal PCOS was 

observed a strong correlation of the muscle tone with E2 level (r=0.7 and  

p=0.017) and also between the MVC and T (r=0.9; p=0.0020). The control 

group showed a strong correlation of muscle tone (r=0.9; p<0.0001) and the 

MVC (r=0.9; p<0.0001) only with T blood concentrations. 
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 The interobserver and intraobserver reliability of the EMG was equal to 

0.9 (for muscle tone and MVC) in both situations.  

 

Discussion 

 The results of this study showed that there is a significant difference of 

the muscle tone and the MVC among the groups (obesity, overweight and 

normal PCOS with control group). Some works show hormonal effects when 

compare and correlate the electrical activity of the PFM between normal and the 

menopausal status23. Other studies about skeletal muscles evaluation during 

menstrual cycle phases, through a dynamometer, had identified an increase in 

the isometric force and in the MVC, according sexual hormones increase24-26. 

 In the skeletal muscle system is possible to find many type α and β 

estrogen receptors and also androgen receptors27,28. The effects of these 

signaling molecules result of a direct hormone action  on a specific receptor,  

inducing  transcription of specific genes in the intracellular environment28,29. The 

results of the present study showed a positive relation between the sexual 

hormones levels and the electromyography activity of PFM in both groups, 

women with PCOS and  normal women in the mid follicular phase of the 

menstrual cycle. It seems that MVC is influenced by E2 and T in the PCOS and 

control group. There are evidences that E2 regulates the growth and 

regeneration of skeletal muscle fibers through satellite cells and modulates 

immune responses30. The satellite cells, that are undifferentiated and 

mononuclear myogenic cells, are involved in the increase of the myonuclei 

number due to the post-mitotic characteristic of the muscle fiber nuclei. The 

testosterone stimulates the protein synthesis and also provides the satellite 

cells recruitment through anabolic effect and inhibits protein degradation13,31,32. 

In response to T these cells proliferate and are connected with muscle fibers, 

resulting in an increase of the myonuclei number and the muscle fiber 

hypertrophy. Although androgen receptors being present in satellite cells, the 

direct mechanism involving the recruitment and increase of the satellite cells 

number is unknown13.    

 It is believed that as higher the is the T serum level , the greater will be 

the number of androgen receptors14,15 and consequently better the quality of the 
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skeletal muscle regarding strength and resistance. Data of  obesity and 

overweight PCOS women showed high levels for the E2 and total T blood 

concentrations. The evaluation indicates there is a good correlation between E2 

and T with muscle tone and MVC, as similar as the results of other studies in 

dorsal interosseus, quadriceps and adductors muscles24-26. 

 It is well known that the gestation, by itself, can cause traumas in the 

components of the pelvic floor that cause muscle and ligaments injuries and 

alterations,  causing pelvic support loss and reduction in the contraction force33-

35. However, the results of this study do not confirm the affirmative that 

deliveries number, by vaginal or cesarea section, interfere on the electrical 

activity. But in this case, there are  an hyperandrogenic state, mainly  on women 

of the obesity PCOS group and probably T hormone acts as muscle protector, 

according cited  research13,31,32.The fact of having in PCOS group not only  

nulliparous women, but  26,3% of group components  with two deliveries, does 

not   seem  to have influences in the achieved results. 

 Although the literature relate effects of the BMI on PMF, bigger the 

weight  and bigger intra-abdominal force, there is more possibility  of 

urogynecological disorders development, as genital prolapse and stress urinary 

incontinence36.  In the present study, the obesity and overweight group showed 

the best electromyography activicty when compared with control group that 

present normal BMI. It is possible that  the  elevated steroids action, E2 and T, 

could be superior in mitigating   intra-abdominal pressure, generally  found in 

these women, alteration that could be detected on the electromyography 

register. Possibly, the obesity could cause an endurance work for PFM and this 

group, the age can also be a protective. Moreover, it is necessary emphasize, 

there was difference in the electrical activity between control group and PCOS 

with normal BMI.  

 In conclusion, the results of this investigation show  difference of the 

electrical activity of the PFM, evaluated through surface EMG, between the 

muscle tone and MVC between women with PCOS and ovulatory women in the 

follicular phase. Moreover, the muscle electrical activity presents positive 

relation with E2 and T serum concentrations. Although, PCOS represents a 
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heterogeneous disorder affecting young women with menstrual disorders, 

infertility, acne, hirsutism, and great metabolic sequelae, as elevated risk of 

diabetes and  cardiovascular disease, in basis of these data, could it be 

suggested that  the PCOS  hyperandrogenic state can be considered a 

protective factor for the PFM? Nevertheless, it is necessary to keep in 

observation PCOS women, trying to see if  and when they play PFM alterations 

and also urinary incontinence.   
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Table 1 – Clinical and hormonal characteristics of the polycystic ovary 

syndrome subgroups and of the control group according to body mass index.   

 PCOS CONTROL p-value*Ɨ 

 Normal  Overweight Obesity   
Age 24.0±3.5 24.5±4.9 26.5±4.6 26.2±4.0 p>0.05 
Menarche age 14.1±2.8 14.7±1.6 13.6±3.5 14.9±3.2 p>0.05 
Menstrual irregularity 
  - Amenorrhea 
  - Oligomenorrhea 

 
42.1% 
57.9% 

 
62.5% 
37.5% 

 
71.4% 
28.6% 

 
- 

 
p>0.05 
p>0.05 

Clinical hyperandrogenism 
  - Acne 
  - Hirsutism 

 
44.5% 

44.5%a,b 

 
68.4% 
84.2%b 

 
71.4% 

100.0%a 

 
- 

 
p>0.05 
p=0.02Ɨ 

Biochemical hyperandrogenism 25% 42.9% 73.7% - p>0.05 
Clinical and biochemical 
hyperandrogenism 

0%a,b 42.9%b 68.4%a - p=0.04Ɨ 

Acanthosis 71.4% 37.5% 84.2% -  
Anormal ovarian pattern  60.5% 57.4% 58.1% - p>0.05 
Mean BMI (kg/m2) 21.9±1.80a 28.0±1.8 33.7±3.3a,b 20.9±2.4b p<0.0001* 
Weight (Kg) 53.4±5.1a 70.5±7.6c 86.9±12.0a,b 52.9±5.0b,c p<0.0001* 
Height (cm) 1.56±0.06 1.58±0.08 1.6±0.07 1.60±0.05 p=0.05 
Waist circumference (cm) 68.5±7.1 85.3±3.8a 100.8±14.5b 68.1±6.7a,b p<0.0001* 
Hip circumference (cm) 86.3±3.2 107.8±6.7a 112.6±9.9b 87.7±5.5a,b p<0.0001* 
Waist-hip ratio 0.79±0.05 0.79±0.03 0.89±0.07a 0.77±0.75a p<0.02* 
Estradiol (pg/mL) 41.3±13.8 89.1±74.3 103.7±72.4 a 34.1±12.4a p=0.0007* 
Testosterone (ng/dL) 63.0±29.5 72.8±36.9b 96.5±34.2a 18.3±4.4a,b p<0.0001* 

*Using the Kruskall-Wallis and Dunn post test. Ɨ Using Fisher's exact test. Significance level 
<0.05. Means with the same letter differ statistically. 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


41 

 

 

 Figure 1 – Median values of electrical activity, tone and maximum voluntary 

contraction (MVC) in the polycystic ovary syndrome (PCOS) subgroups and 

control group. 
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Figure 2 - Correlation between testosterone and estradiol serum levels with the 

tone and maximal voluntary contraction (MVC) in the polycystic ovary syndrome 

and control group. 
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Influência da resistência à insulina na musculatura do assoalho pélvico em 

mulheres com síndrome do ovário policístico. 

 Influence of insulin resistance in the pelvic floor muscles in women with 

polycystic ovary syndrome. 
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Título abreviado: Ação da resistência à insulina no músculo  
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Resumo  

Objetivo: Avaliar a atividade eletromiográfica da musculatura do assoalho 

pélvico (MAP) em mulheres com diagnóstico de síndrome do ovário policístico 

(SOP) e resistência à insulina (RI).  

Métodos: Realizou-se um estudo transversal, numa amostra de 42 mulheres 

com SOP, divididas de acordo com o índice de massa corporal. O diagnóstico 

de RI foi feito através da insulinemia de jejum, relação glicemia/insulinemia, 

QUICKI e HOMA-IR. Para avaliação do tônus muscular e da contração 

voluntária máxima (CVM) da MAP foi utilizada a eletromiografia de superfície.  

Resultados: Houve diferença estatística do tônus e CVM das pacientes obesas 

com e sem RI, diagnosticada pela relação glicemia/insulinemia 

(p=0,005;p=0,0007), HOMA-IR (p=0,04;p=0,0007) e QUICKI 

(p=0,04;p=0,0007). Observou-se correlação negativa da insulinemia de jejum 

com o tônus (r=-0,9;p=0,0001) e CVM (r=-0,8;p=0,007) e correlação positiva 

entre tônus muscular e HOMA-IR (r=0,7;p=0,02) e QUICKI (r=0,9;p=0,0005). 

Conclusão: Os resultados sugerem que o aumento da RI interfere 

negativamente na capacidade elétrica da MAP. 

Palavras-chaves: resistência à insulina, músculo, assoalho pélvico, síndrome 

dos ovários policísticos, avaliação. 
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Abstract: 

Objective: To evaluate the electromyographic activity of pelvic floor muscles 

(PFM) in women diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS) and insulin 

resistance (IR). 

Methods: Cross-sectional study in sample of 42 women with PCOS was divided 

according to body mass index. The diagnosis of IR was made by fasting insulin, 

glucose/fasting insulin ratio, QUICKI and HOMA-IR. For assessment of muscle 

tone and maximal voluntary contraction (MVC) of MAP was used surface 

electromyography. 

Results: There was a statistical difference of tone and MVC of obese patients 

with and without RI, diagnosed by glucose/fasting insulin ratio 

(p=0.005;p=0.0007), HOMA-IR (p=0.04;p=0.0007) and QUICKI 

(p=0.04;p=0.0007). It was Observed negative correlation of fasting insulin with 

tone (r=-0.9;p=0.0001) and MVC (r=-0.8, p=0.007) and positive correlation 

between muscle tone and HOMA-IR (r=0.7,p=0.02) and QUICKI 

(r=0.9,p=0.0005). 

Conclusion: The results suggest that increased IR impairs the electrical capacity 

of the MAP. 

Keywords: Insulin resistance, muscle, pelvic floor, polycystic ovary syndrome, 

evaluation. 
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Introdução 

 A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é considerada a 

endocrinopatia mais comum nas mulheres em fase de vida reprodutiva, 

apresentando prevalência de 5 a 10% das mulheres em idade fértil1. Essa 

disfunção ovariana pode ser caracterizada pela anovulação crônica e 

consequente alteração do ciclo menstrual, oligo-amenorréia, além do quadro de 

hiperandrogenismo, infertilidade e morfologia ovariana caracterizada pela 

polimicrocistose. A síndrome também inclui na maioria dos casos alterações 

sistêmica que consistem em resistência à insulina, diabetes mellitus, 

dislipidemia, obesidade central, hipertensão arterial sistêmica, disfunção 

endotelial e marcadores pró-inflamatórios crônicos. As alterações metabólicas 

representam importantes fatores para o aumento de doenças cardiovasculares, 

tanto em mulheres magras quanto em obesas que apresentam essa 

desordem2,3.  

 Na literatura observa-se que a frequência da RI varia de acordo com a 

população analisada, porém com prevalência destacada nas mulheres 

portadoras de SOP quando comparadas à população em geral2,4,5. Relata-se 

que essa prevalência é de 64% na população americana5 e de 79,2%, na 

italiana4 dentre outros estudos. Nos estudos brasileiros, a prevalência varia de 

33,0 a 70,5%6,7. 

 Levando-se em consideração que a RI pode evoluir para o diabetes nas 

mulheres com SOP, é importante assinalar o fato deve-se atentar para o fato 

de que as mulheres com diabetes mellitus apresentam maior prevalência de 

incontinência urinária (IU), principalmente no período gestacional8,9.  
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 Estudos experimentais com ratas diabéticas demonstram alterações das 

fibras musculares estriadas tipos I (lentas) e II (rápidas) da uretra10-12. 

Admitindo-se o aumento da frequência da associação de RI com SOP, além de 

alteração muscular em diabéticas, é de grande validade investigar também a 

existência de alteração na musculatura esquelética do assoalho pélvico destas 

mulheres. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar a 

atividade eletromiográfica da musculatura do assoalho pélvico (MAP) em 

mulheres com SOP associado a RI. 

 

Metodologia 

  Este foi um estudo analítico do tipo transversal. Foram recrutadas 42 

mulheres com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, alocadas de 

forma intencional, atendidas no ambulatório de Ginecologia Endócrina da 

Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A amostra populacional recrutada foi subdividida em três grupos de 

acordo com o índice de massa corporal (IMC): normal (n=9), sobrepeso (n=9) e 

obesidade (n=24). A idade das pacientes variou de 20 a 30 anos e o 

diagnóstico de SOP foi estabelecido de acordo com o Consenso de 

Rotterdam13. Foram excluídas as portadoras de hiperplasia adrenal congênita 

não clássica, disfunção da tireóide e hiperprolactinemia. Outros critérios de 

exclusão para este estudo foram à ocorrência de parto nos últimos seis meses, 

disfunção renal ou hepática, a utilização de medicamentos que interferem na 

função reprodutiva ou metabólica, tais como contraceptivos orais, drogas anti-

andrógenicas, o tratamento antidiabético, estatinas, ou glicocorticoides dentro 

de 90 dias antes do início do estudo.  
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 Todas as pacientes foram submetidas a um exame clínico, em que se 

mensurou o peso corporal, altura, cintura, quadril e pressão arterial. O IMC foi 

calculado pela fórmula peso (Kg)/ altura2 (m2), e classificado de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)14 em: baixo 

peso (IMC<18,5 kg/m2), peso normal (IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso 

(IMC de 25 a 29,9 kg/m2) e obesidade (IMC≥30 kg/m2).  O exame ginecológico 

foi realizado destacando-se a avaliação da estática pélvica e investigar os 

casos de rupturas perineais, inflamações e infecções locais. Ainda foram 

pesquisadas características clínicas de hiperandrogenismo, como a presença 

de acne15 e hirsutismo, além da presença de acantose nigricans16 em pregas 

do pescoço, axila, cotovelo e raiz das coxas e de hirsutismo. O hirsutismo foi 

definido pelo escore semi quantitativo de Ferriman e Gallwey17, sendo 

considerado hirsuta a mulher com score igual ou superior a 8. Tanto os critérios 

de Rotterdam quanto o índice de Ferriman-Gallwey foram avaliadas por pelo 

menos dois observadores. 

 Para análise bioquímica e hormonal, as amostras de sangue foram 

coletadas após 12 horas de jejum durante a noite. A concentração plasmática 

de glicose foi determinada pelo teste enzimático colorimétrico da glicose – 

oxidase no equipamento Vitrus, modelo 950. A insulina, testosterona total (T) e 

hormônio estimulante da tireoide (TSH) foram dosadas pelo método de 

quimiluminescência no aparelho Immulite 2000, utilizando os kits comerciais da 

Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, Estados Unidos. 

  Para diagnóstico da RI, foram utilizados quatro métodos distintos: a 

insulinemia de jejum, a relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum, índice 

de HOMA-IR e QUICKI. Considerou-se RI quando a insulinemia basal era 
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superior a 12 µIU/mL4, e a relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum 

apresentou valores inferiores a 6,4 µIU/mL4. O índice de HOMA-IR foi calculado 

pelo modelo matemático descrito por Matthews et al.18, aplicando-se a 

equação: HOMA-IR=glicemia de jejum (mg/dL) versus insulina (µIU/mL)/405. A 

RI foi considerada quando os valores de HOMA-IR foram maiores que 2,71, de 

acordo com a distribuição de valores para a população brasileira normal19. O 

índice de QUICKI foi determinado pela fórmula: QUICKI = 1/(log 

insulina(µIU/mL)+log glicemia(mg/dL). Considerou-se RI aqueles valores 

inferiores a 0,334.  

 A eletromiografia de superfície (EMG) foi realizada em todas as 

pacientes em decúbito dorsal, com flexão de quadril e joelho. Os dados foram 

processados no software do Sistema de EMG do Brasil LTDA ®, com filtro 

passa-banda de 20-500Hz e foi utilizado o eletrodo intracavitário (Chattanooga 

Group®, Estados Unidos), inserido no terço médio do canal vaginal com as 

placas metálicas localizadas em contato com as paredes laterais da vagina. 

Antes do exame, todas as pacientes foram ensinadas quanto a forma correta 

de contração da MAP e orientadas a esvaziar a bexiga.  

 Após a introdução do eletrodo vaginal, a paciente foi instruída a relaxar o 

assoalho pélvico durante 10 segundos para gravação dos dados do tônus de 

base durante um minuto e também orientados a realizar três contrações 

voluntárias máximas (CVM) da MAP com 30 segundos de descanso entre as 

contrações. A melhor das três contrações foi considerada. Este método, de 

acordo com Grape et al.20 é mais reprodutível do que o valor médio das três 

contrações. A root mean square (RMS) foi medida e o valor mais alto foi 

selecionado como a máxima atividade elétrica e expressos em microvolts (µV).  
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 As coletas para dosagem hormonal e a avaliação eletromiográfica das 

pacientes foram realizadas na fase folicular do ciclo, mesmo naquelas em oligo 

ou amenorréia. Os dados obtidos foram tabulados utilizando-se o software 

SPSS 19.0 para Windows. A distribuição de normalidade foi avaliada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. Foram utilizadas medidas de tendência central para descrever 

as informações gineco-obstétricas e exames laboratoriais e para comparação 

dessas informações foram utilizados o Exato de Fisher, o teste de Kruskal-

Wallis e pós teste de Dunn. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 

comparação dos grupos com e sem resistência à insulina. O coeficiente da 

correlação de Spearman (r) foi utilizado para relacionar a atividade elétrica com 

a resistência à insulina. Foi adotado nível de significância para p<0,05. 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob parecer nº 150/07 e 

todas as participantes foram orientadas quanto aos objetivos da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Resultados  

 A Tabela 1 mostra as características clínicas e hormonais das pacientes 

com SOP divididas de acordo com o IMC, sendo 21,4% das mulheres com IMC 

normal, 21,4% com sobrepeso e 57,2% com obesidade. A irregularidade 

menstrual mais frequente foi a amenorreia nos grupos de obesidade (71,4%) e 

sobrepeso (62,5%) e oligomenorréia no grupo com peso normal em 57,9%. O 

hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico foi mais prevalente no grupo 

obesidade. 
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 A frequência da resistência à insulina variou de 19,0 a 23,8 % e o grupo 

de mulheres obesas apresentou maior prevalência, independente do método 

de diagnóstico (insulinemia de jejum, HOMA-IR e QUICKI: 19,0% (n=08); 

relação glicemia/ insulinemia de jejum: 14,3% (n=6)). No grupo com sobrepeso, 

apenas 4,8% (n=2) das pacientes apresentaram RI diagnosticada em cada 

método. As pacientes com peso normal não apresentaram alteração insulínica.  

 Observou-se diferença estatística do tônus muscular das pacientes 

obesas com e sem a presença de RI, diagnosticada pela relação 

glicemia/insulinemia (p=0,005), HOMA-IR (p=0,04) e QUICKI (p=0,04). No 

grupo de SOP obesas foi observada diferença significativa entre a CVM e os 

diversos métodos de diagnóstico utilizados, como: a insulinemia de jejum 

(p=0,04), relação glicemia/ insulinemia de jejum (p=0,0007), HOMA-IR 

(p=0,0007) e QUICKI (p=0,0007). Não foi possível realizar testes estatísticos no 

grupo com sobrepeso devido a presença de apenas de duas pacientes com RI 

em cada método (Tabela 2). 

 Dentre os métodos de detecção de RI, no grupo com obesidade 

somente a insulinemia de jejum apresentou correlação negativa e forte com o 

tônus (r=-0,9; p=0,0001) e CVM (r=-0,8; p=0,02). Foi encontrada correlação 

positiva e forte do tônus muscular tanto com o HOMA-IR (r=0,7; p=0,03) quanto 

com o QUICKI (r=0,9; p=0,001). Também houve correlação significativa entre o 

QUICKI e a CVM (r=0,7; p=0,03) (Figura 1). 
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Discussão 

 Neste estudo foi verificada uma prevalência de RI que variou entre 19 a 

23,8%, utilizando-se quatro critérios para estimar a resistência à insulina 

baseados nos pontos de corte utilizados por Carmina e Lobo4 para a 

insulinemia de jejum, relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum e QUICKI 

e, por Geloneze et al.19, para o HOMA-IR. Os resultados mostraram que os 

quatros critérios utilizados, com maior ou menor acurácia, possibilitam 

confirmar que a ocorrência muito frequente de RI em pacientes com SOP, 

conforme mostram diversos estudos4,19,21.  

 A análise da relação entre a atividade eletromiográfica  da MAP e a RI 

nas mulheres obesas mostrou comportamento diferente, quando comparado as 

aquelas com e sem a presença de resistência. Estudo experimental com  ratas 

Wistar distribuídas em quatro grupos, virgem, prenhe, diabético virgem e 

prenhe diabético, identificou que o músculo estriado uretral do grupo prenhe 

diabético apresentava adelgaçamento, atrofia, desorganização e rompimento 

muscular associados à perda de localização anatômica normal das fibras 

musculares rápidas e lentas, além da diminuição na proporção de fibras 

rápidas22. Este fato leva os autores a sugerir que as pacientes do presente 

estudo talvez apresentem alguma alteração na musculatura esquelética que 

interfere negativamente na capacidade de gerar força. 

  Em relação a correlação entre atividade eletromiográfica e a presença 

da RI, observou-se uma relação inversa, ou seja, quanto maior a alteração 

insulínica, identificada pela insulinemia de jejum, QUICKI e HOMA-IR, menor 

os parâmetros eletromiográficos, tônus e CVM. Sabe-se que os músculos 

esqueléticos podem se adaptar as demandas metabólicas por remodelação, 
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para manter o equilíbrio normal de energia e utilização de nutrientes. Esse tipo 

de musculatura, também presente na MAP, representa um local importante 

para captação de glicose. A redução da massa muscular e mudanças na 

composição dos tipos de fibras, podem afetar diretamente a utilização de 

glicose23. 

 É importante que a RI seja identificada precocemente e tratada, de 

forma que possa evitar a sua evolução para o diabetes e o aparecimento de 

outras desordens, entre elas a IU. Vários estudos epidemiológicos vêm 

apontando o aumento de risco de IU entre mulheres com diabetes mellitus tipo 

2 em comparação às mulheres com níveis normais de glicose. Sabe-se que em 

ratas, após 20 semanas de indução da diabetes, foi verificado atrofia no 

esfíncter externo uretral23,24.  

 Até o momento, nenhum estudo correlacionou a força ou atividade 

elétrica da MAP com a presença da RI. Atualmente, a EMG tem sido bastante 

utilizada para avaliação da MAP, auxiliando a investigação de disfunções 

neuromusculares25-30. Além disso, esse método apresenta alta reprodutibilidade 

interobservador para avaliação da MAP em mulheres saudáveis, em relação ao 

trabalho máximo e tônus20,31-33. Vale salientar que a EMG capta a atividade 

elétrica promovida pelo recrutamento das unidades motoras e não avalia a 

força muscular, no entanto, Vodusek33 afirma que existe uma boa correlação 

entre o número de unidades motoras ativadas e a força muscular.  

  Uma limitação deste estudo foi o número reduzido de pacientes com 

sobrepeso e resistência à insulina, o que dificultou aplicação de testes 

estatísticos. No entanto, nesse grupo, os valores da mediana do tônus 
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muscular e CVM demonstram que as pacientes com RI apresentam valores 

eletromiográficos menores em relação as pacientes sem RI. 

 Em conclusão, este estudo sugere que a presença da resistência à 

insulina parece influenciar negativamente na capacidade elétrica da 

musculatura do assoalho pélvico, seja no tônus quanto na contração voluntária 

máxima.  
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Tabela 1 – Características clínicas e bioquímicas das pacientes com síndrome dos 

ovários policísticos de acordo com o índice de massa corporal.  

 SOP p-valor*Ɨ 

 Normal  Sobrepeso Obesidade  
Idade 24,0±3,5 24,5±4,9 26,5±4,6 p>0,05 
Menarca 14,1±2,8 14,7±1,6 13,6±3,5 p>0,05 
Irregularidade Menstrual 
  - Amenorréia 
  - Oligomenorréia 

 
42,1% 
57,9% 

 
62,5% 
37,5% 

 
71,4% 
28,6% 

 
p>0,05 
p>0,05 

Hiperandrogenismo clínico 
  - Acne 
  - Hirsutismo 

 
44,5% 

44,5%a,b 

 
68,4% 
84,2%b 

 
71,4% 

100,0%a 

 
p>0,05 
p=0,02Ɨ 

Hiperandrogenismo bioquímico  25% 42,9% 73,7% p>0,05 
Hiperandrogenismo clínico e 
bioquímico 

0%a,b 42,9%b 68,4%a p=0,04Ɨ 

Acantose 71,4% 37,5% 84,2% p>0,05 
Padrão ovariano anormal  60,5% 57,4% 58,1% p>0,05 
IMC (kg/m2) 21,9±1,80a 28,0±1,8 33,7±3,3a p<0,0001* 
Peso (Kg) 53,4±5,1a 70,5±7,6 86,9±12,0a p<0,0001* 
Altura (cm) 1,56±0,06 1,58±0,08 1,6±0,07 p=0,05 
Circunferência cintura (cm) 68,5±7,1 85,3±3,8 100,8±14,5 p>0,05 
Circunferência quadril (cm) 86,3±3,2 107,8±6,7 112,6±9,9 p>0,05 
Relação cintura-quadril 0,79±0,05 0,79±0,03 0,89±0,07 p>0,05 
TSH (µIU/mL) 2,0±1,6 1,8±1,4 2,5±1,5 p>0,05 
Testosterona (ng/dL) 63,0±29,5 72,8±36,9 96,5±34,2 p>0,05 
Insulina de jejum (µIU/mL) 5,2±3,4a 13,8±9,0 11,0±5,5a p=0,01* 
*Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. Ɨ Exato de Fisher. Nível de significância < 0,05. 
Valores com a mesma letra diferem estatisticamente. 
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Tabela 2 – Valores das medianas da atividade eletromiográfica das mulheres com 

SOP de acordo com a ocorrência de RI e o peso. 

 Sobrepeso Obesidade 
 Tônus (µV) CVM (µV)  Tônus (µV) CVM (µV) 
Insulinemia de jejum 
   com RI 
   sem RI 
   p-valor 

 
44,0±7,1 
50,1±14,1 

- 

 
90,5±2,1 

115,5±33,1 
- 

  
51,4±18,7 
69,0±19,2 

0,51 

 
126,25±35,7 
203,1±31,2 

0,04* 
Relação glicemia/insulinemia 
   com RI 
   sem RI 
   p-valor 

 

43,5±7,8 

50,3±14,0 

- 

 

79,0±14,1 

115,5±33,1 

- 

  
52,0±20,5 
68,7±20,6 

0,005* 

 
167,5±63,2 
196,8±62,8 

0,0007* 

HOMA-IR  
   com RI 
   sem RI 
   p-valor 

 

38,5±0,7 

51,5±13,2 

- 

 

71,0±2,8 

117,5±30,5 

- 

  
46,3±13,0 
73,1±17,2 

0,04* 

 

92,6±44,6 

219,2±45,3 

0,0007* 

QUICKI 
   com RI 
   sem RI 
   p-valor 

 
38,5±0,7 

51,5±13,2 
- 

 

71,0±2,8 

117,5±30,5 

- 

  
46,3±13,0 
73,1±17,2 

0,04* 

 

92,6±44,6 

219,2±45,3 

0,0007* 

* Estatisticamente significante: p<0,05 pelo teste de Mann-Whitney; RI: resistência à insulina; 
HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistance; QUICKI: Quantitative-Insulin-
Sensitivity Check Index; CVM: contração voluntária máxima. 
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Figura 1 – Correlação da atividade eletromiográfica nas pacientes obesas com 

síndrome do ovário policístico e resistência à insulina. 
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A importância do teste de tolerância à glicose 
oral no diagnóstico da intolerância à glicose e 
diabetes mellitus do tipo 2 em mulheres com 
síndrome dos ovários policísticos
The importance of  oral glucose tolerance test in diagnosis of  glucose 
intolerance and type 2 diabetes mellitus in women with polycystic 
ovary syndrome

AnA GAbrielA Pontes1

MArtA FrAncis benevides rehMe²

MAriA therezA Albuquerque bArbosA cAbrAl Micussi3

téciA MAriA de oliveirA MArAnhão4

WAlkyriA de PAulA PiMentA5

lídiA rAquel de cArvAlho6
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Resumo
OBJETIVO: Avaliar a importância do teste de tolerância à glicose oral (TTGO) no diagnóstico da intolerância à 
glicose (IG) e diabetes mellitus do tipo 2 (DM-2) em mulheres com SOP. MÉTODOS: Estudo retrospectivo em que foram 
incluídas 247 pacientes portadoras de SOP, selecionadas de forma aleatória. O diagnóstico de IG foi obtido por 
meio do TTGO de duas horas com 75 gramas de glicose de acordo com os critérios do World Health Organization 
(WHO) (IG: glicemia plasmática aos 120 minutos ≥140 mg/dL e <200 mg/dL); e o de DM-2 tanto pelo TTGO 
(DM: glicemia plasmática aos 120 minutos ≥200 mg/dL)  quanto pela glicemia de jejum segundo os critérios  da 
American Diabetes Association (glicemia de jejum alterada: glicemia plasmática ≥100 e <126 mg/dL; DM: glicemia 
de jejum ≥126 mg/dL).  Para comparar o TTGO com a glicemia de jejum foi aplicado o modelo de regressão logística 
para medidas repetidas. Para a análise das características clínicas e bioquímicas das pacientes com e sem IG e/ou 
DM-2 foi utilizada a ANOVA seguida do teste de Tukey. O valor p<0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
RESULTADOS: As pacientes com SOP apresentaram média etária de 24,8±6,3 e índice de massa corpórea (IMC) 
entre 18,3 e 54,9 kg/m² (32,5±7,6). O percentual de pacientes obesas foi de 64%, de sobrepeso 18,6%, e peso 
saudável 17,4%. O TTGO identificou 14 casos de DM-2 (5,7%), enquanto a glicemia de jejum detectou somente três 
casos (1,2%), sendo que a frequência destes distúrbios foi maior com o aumento da idade e IMC. CONCLUSÕES: Os 
resultados do presente estudo demonstram a superioridade do TTGO em relação à glicemia de jejum em diagnosticar 
DM-2 em mulheres jovens com SOP e deve ser realizado neste grupo de pacientes. 

Abstract
PURPOSE: To evaluate the importance of the oral glucose tolerance test for the diagnosis of glucose intolerance (GI) and 
type 2 diabetes mellitus (DM-2) in women with PCOS. METHODS: A retrospective study was conducted on 247 patients 
with PCOS selected at random. The diagnosis of GI was obtained from the two-hour oral glucose tolerance test  with 75 g 
of glucose according to the criteria of the World Health Organization (WHO) (GI: 120 minutes for plasma glucose ≥140 
mg/dL and <200 mg/dL), and the diagnosis of DM-2 was obtained by both the oral glucose tolerance test  (DM: 120 
minutes for plasma glucose ≥200 mg/dL) and fasting glucose using the criteria of the American Diabetes Association 
(impaired fasting glucose: fasting plasma glucose ≥100 and <126 mg/dL; DM: fasting glucose ≥126 mg/dL). A logistic 
regression model for repeated measures was applied to compare the oral glucose tolerance test with fasting plasma 
glucose. ANOVA followed by the Tukey test was used for the analysis of the clinical and biochemical characteristics of 
patients with and without GI and/or DM-2. A p<0.05 was considered statistically significant. RESULTS: PCOS patients 
had a mean age of 24.8±6.3, and body mass index (BMI) of 18.3 to 54.9 kg/m2 (32.5±7.6). The percentage of 
obese patients was 64%, the percentage of overweight patients was 18.6% and 17.4% had healthy weight. The oral 
glucose tolerance test  identified 14 cases of DM-2 (5.7%), while fasting glucose detected only three cases (1.2%), 
and the frequency of these disorders was higher with increasing age and BMI. CONCLUSIONS: The results of this 
study demonstrate the superiority of the oral glucose tolerance test in relation to fasting glucose in diagnosing DM-2 in 
young women with PCOS and should be performed in these patients.
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A importância do teste de tolerância à glicose oral no diagnóstico da intolerância à glicose e diabetes mellitus do tipo 2 em mulheres com síndrome dos ovários policísticos

Introdução

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma 
endocrinopatia comum durante o menacme, caracterizada 
pela anovulação crônica (oligomenorreia ou amenorreia), 
hiperandrogenismo e morfologia ovariana policística1. 
Mulheres com SOP apresentam risco elevado para intole-
rância à glicose (IG) e diabetes mellitus do tipo 2 (DM-2)2-4. 
Por este motivo, o rastreamento para as alterações do me-
tabolismo da glicose é recomendado para todas as pacien-
tes com SOP5,6. O DM é um problema de saúde pública, 
sendo que a SOP é considerada um fator predisponente 
para o desenvolvimento do DM-27. A American Diabetes 
Association (ADA)8 recomenda a glicemia de jejum para o 
rastreamento do DM na população geral, embora este exame 
não se aplique a mulheres com SOP, que  subdiagnostica 
os casos de

 
DM-22,8.

O exame padrão utilizado para o rastreamento do 
DM-2 na SOP é o teste de tolerância à glicose oral (TTGO) 
de duas horas6. Controvérsias existem quanto à utilização 
do TTGO no rastreamento do DM-2 na SOP, ou seja, se 
este deve ser realizado em todas as pacientes5, somente nas 
obesas9, ou na presença de fatores de risco como a idade 
≥45 anos, obesidade, adiposidade abdominal, resistência 
à insulina e história familiar de DM10.

Levando-se em consideração estes dados, o objetivo 
do presente estudo foi avaliar a importância da utilização 
do TTGO para o diagnóstico da IG e DM-2 em mulheres 
com SOP.

Métodos

Foram analisadas, retrospectivamente, 247 mulheres 
selecionadas de forma aleatória, portadoras de SOP, seguidas 
no Ambulatório de Ginecologia Endócrina do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no 
período de 1997 a 2007. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do referido hospital 
sob n° 639/2006.

Foram incluídas mulheres com idade compreendida 
entre 12 e 40 anos, que apresentavam menarca há pelo 
menos dois anos, e com o diagnóstico de SOP pelos 
critérios estabelecidos pelo consenso de Rotterdam1, 
que compreende a presença de pelo menos dois dos três 
critérios seguintes: oligomenorreia e/ou amenorreia, 
sinais clínicos (hirsutismo e/ou acne) e/ou bioquímicos 
(elevação dos níveis séricos de testosterona); e morfologia 
ovariana policística (presença de 12 ou mais folículos em 
cada ovário medindo entre 2 e 9 mm de diâmetro e/ou 
volume ovariano ≥10 mm3. 

Foram excluídas pacientes que apresentassem ou-
tras doenças que cursavam com anovulação crônica e/ou 
hiperandrogenismo (hiperprolactinemia, distúrbios da 

tireoide, hiperplasia adrenal congênita de início tardio, 
síndrome de Cushing e tumores produtores de androgê-
nios de origem adrenal ou ovariana), e as que estivessem 
em uso de qualquer medicação que interferisse no eixo 
hipotálamo-hipófise-ovário há menos de 90 dias.

 Em todas as pacientes foram avaliados: o padrão 
menstrual (a amenorreia foi definida por ausência de 
menstruação por no mínimo três meses e a oligomenorreia, 
menstruações com intervalo menor que 35 dias e inferior 
a 90 dias); o histórico familiar de diabetes; o índice de 
Ferriman-Gallwey modificado11 (a paciente foi conside-
rada hirsuta quando o somatório das áreas foi maior ou 
igual a 8); a acantosis nigricans foi pesquisada em regiões 
de dobras como a nuca, axila, região inframamária e raiz 
de coxas12; na presença de acne, a paciente foi classificada 
em três graus13.  Para circunferência da cintura (CC), foi 
considerada a medida da cintura na menor circunferên-
cia entre o rebordo costal e a crista ilíaca com limite de 
corte de 80 cm14; o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi 
calculado por meio do índice de Quetelet15, cujo valor é 
obtido pela razão peso/estatura2, considerando peso normal 
nos valores entre 18,5 e 24,9, sobrepeso entre 25 e 29,9 
e obesidade acima de 30 kg/m2. 

A Testosterona total e a dehidroepiandrosterona 
sulfato (DHEA-S) foram dosadas pelo método de qui-
mioluminescência no equipamento Immulite 2000® 
(Diagnostic Products Corporation – Los Angeles CA, EUA) 
e com valor de normalidade de até 80 ng/dL e 600 µ/dL, 
respectivamente, para testosterona total e DHEA-S.

O diagnóstico de IG e DM tipo 2 foi realizado pelo teste 
de tolerância à glicose  com 75 gramas de glicose anidra, 
sem restrição calórica, por via oral, dissolvida em 300 mL 
de água, entre 8 e 9 horas da manhã, após jejum noturno 
de 12 horas. A solução foi ingerida em um tempo máximo 
de cinco minutos. Amostras de sangue para dosagem de 
glicemia foram obtidas imediatamente, antes e após 120 
minutos da ingestão de glicose por via oral. A concentração 
plasmática de glicose foi determinada pelo teste enzimático 
calorimétrico da glicose – oxidase no equipamento Vitrus 
modelo 950 (Johnson e Johnson®), e o resultado expresso 
em mg/dL. Os distúrbios do metabolismo da glicose fo-
ram classificados de acordo com critérios do World Health 
Organization (WHO)16 (IG: glicemia plasmática aos 120 
minutos ≥140 e <200 mg/dL; DM: glicemia plasmática 
aos 120 minutos ≥200 mg/dL) e de acordo com as reco-
mendações da American Diabetes Association (ADA)8, que 
utiliza a glicemia de jejum (glicemia de jejum alterada: 
glicemia plasmática ≥100 e <126 mg/dL; DM: glicemia 
plasmática de jejum ≥126 mg/dL). 

Dentre as dosagens bioquímicas, foi investigado o co-
lesterol total (CT), HDL-colesterol (HDL-C), LDL-colesterol 
(LDL-C) e triglicerídeos (TG), realizados pelo método de 
química seca, no Vitrus 950. Considerou-se como valores 
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normais, CT igual ou abaixo a 200 mg/dL, HDL-C maior 
ou igual a 50 mg/dL, LDL-C abaixo de 100 mg/dL e TG 
abaixo de 150 mg/dL17.

As variáveis que apresentaram distribuição normal pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov foram expressas em médias, 
desvio-padrão (±), e em frequências (%), e o triglicerídeo 
(TG) que não teve distribuição normal foi apresentado em 
mediana e quartis.  Para comparar o TTGO com a glicemia 
de jejum foi aplicado o modelo de regressão logística para 
medidas repetidas. Para análise das características clínicas 
e bioquímicas das pacientes com e sem IG e/ou DM-2 foi 
utilizada a análise de variância (ANOVA) seguida do teste 
de Tukey para as variáveis normais, e para o TG foi ajustado 
um modelo linear generalizado assumindo distribuição 
gama e função de ligação logarítmica, seguido de teste 
de comparações múltiplas (LSmeans test). O p<0,05 foi 
considerado estatisticamente significante. Foi utilizado o 
programa Statistical Analysis System (SAS), for Windows, 
versão 9.2 (SAS, Inc.North-Caroline-Cary).

Resultados

As características clínicas e bioquímicas das pacien-
tes com SOP estão apresentadas na Tabela 1. A média 
de idade das 247 mulheres com SOP foi de 24,8±6,3 
(12–40 anos) e do IMC de 32,5±7,6 kg/m2 (18,3–54,9). 
Destas, 64% (158/247) eram obesas, 18,6% (46/247) 
tinham sobrepeso e 17,4% (43/247) apresentavam peso 
saudável. A história familiar de diabetes mellitus foi relatada 
em 57% (141/247) dos casos, e este percentual foi maior 
nas pacientes com IG (60,0%) e DM-2 (71,4%) do que 
nas euglicêmicas (30,4%). 

O TTGO mostrou significativamente maior frequência 
de DM-2 (5,7%) do que a glicemia plasmática de jejum 
(1,2%), e diagnosticou 10,1% de IG. A glicemia de jejum 
detectou 89,5% (221/247) de mulheres euglicêmicas, 
enquanto o TTGO diagnosticou 84,2% (208/247), ou 
seja, maior número de alterações do metabolismo da 
glicose nestas pacientes com SOP (Tabela 2). Entre as 
pacientes obesas (158/247) observou-se 23 casos de IG e 
13 de DM-2. Uma com sobrepeso (46/247) apresentou 
IG, e outra, DM-2. Em uma paciente com peso saudável 
(43/247) detectou-se IG. 

As características clínicas e bioquímicas analisadas 
em relação à ausência ou presença  de anormalidades 
do metabolismo da glicose, de acordo com o TTGO, 
estão representadas na Tabela 3.  As mulheres com IG e 
DM-2 apresentaram maior idade, IMC e circunferência 
da cintura e valores de triglicerídeos significativamente 
maiores (p<0,0001) do que aquelas com tolerância nor-
mal à glicose. Não houve diferença significativa entre as 
pacientes com ou sem IG e/ou DM-2 quanto aos valores 
de testosterona total, CT e LDL-C. 

Parâmetro Valores
n (%) média±DP

Idade 24,8±6,3

Amenorreia 189 (76,5)

Oligomenorreia 53 (21,5)

Hirsutismo 185 (75,0)

Acantosis nigricans 123 (49,6)

IMC 32,5±7,6

Circunferência da cintura (cm) 191 (77,3)

Obesidade 158 (64,0)

Sobrepeso 46 (16,6)

Peso saudável 43 (17,4)

História familiar de diabetes 141 (57,0)

Testosterona total (ng/dL) 162 (65,6)

DHEA-S (µg/dL) 192,4±99,0

Tabela 1. Características epidemiológicas, clínicas e bioquímicas em 247 mulheres com SOP

IMC: índice de massa corporal; DHEA-S: dehidroepiandrosterona sulfato;  
DP: desvio padrão 
As pacientes apresentaram mais de um sinal e/ou sintoma.

Categoria
Glicemia de Jejum TTGO Valor 

pn % n %
Normal 221 89,5 208 84,2 0,002

Glicemia de jejum alterada 23 9,3 - - -

IG - - 25 10,1 -

DM-2 3 1,2 14 5,7 0,002

Total das pacientes avaliadas 247 100 247 100

IG: Intolerância à glicose; DM-2: diabetes mellitus tipo 2; Nota: *p significativo 
<0,05 com aplicação do modelo de regressão logística para medidas repetidas. 
(valores de referência: glicemia de jejum: glicemia de jejum alterada ≥100 e 
<126 mg/dL e DM-2: ≥126 mg/d;TTGO: glicemia aos 120 minutos ≥140 e 
<200 mg/dL; DM-2: glicemia aos 120 minutos ≥200 mg/dL).   

Tabela 2. Frequência de glicemia de jejum alterada, intolerância à glicose e diabetes 
mellitus tipo 2 em pacientes com SOP, de acordo com a glicemia de jejum e  TTGO 

Tabela 3. Características clínicas e bioquímicas das 247 pacientes com SOP com o diagnóstico 
de tolerância normal à glicose, intolerância à glicose e diabetes mellitus tipo 2 de acordo 
com o teste de tolerância à glicose oral

Parâmetro Tolerância à 
glicose normal

Intolerância 
à glicose

Diabetes 
mellitus Valor p

Nº de pacientes 208 25 14

Idade (anos) 23,8±5,9b 29,4±6,6a 31,8±5,84a <0,0001

IMC (kg/m2) 31,7±7,53b 36,3±6,3a 38,2±6,0a 0,0002

CC (cm) 92,6±15,9b 106,2±13,8a 107,4±12,4a <0,0001

Testosterona total (ng/dL) 98,5±48,0a 125,1±111,2a 116,5±46,7a 0,06

Colesterol total (mg/dL) 180,6±34,9a 191,8±52,7a 203,6±37,0a 0,06

HDL-C (mg/dL) 46,6±13,1b 38,1±11,2a 34,7±10,9a 0,0001

Triglicerídeos (mg/dL)* 108,0
(77,0;156,0)b

167,0
(108,0;279,0)a

242,0
(172,0;361,0)a

<0,0001

LDL-C (mg/dL) 111,3±30,0a 116,5±49,5a 133,0±39,9a 0,09

*para o triglicerídeo foi ajustado um modelo linear generalizado assumindo distribuição 
gama e função de ligação logarítmica seguido de teste de comparações múltiplas 
(LSmeans test); a,bMédias com mesma letra não diferem estatisticamente.
IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência cintura; HDL-C: High-densit 
lipoprotein cholesterol; LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol; ISI: Índice de 
sensibilidade à insulina. p<0,05 com aplicação de análise de variância (ANOVA) 
seguida do teste de Tukey para variáveis com distribuição normal.
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Discussão

Os resultados do presente estudo demonstram a su-
perioridade do TTGO em relação à glicemia de jejum em 
detectar IG e DM-2 em mulheres jovens com SOP. Estes 
dados são consistentes com estudos prévios que mostram 
a necessidade de realização do TTGO em mulheres com 
SOP2,5,18,19, e demonstram que a glicemia de jejum sub-
diagnóstica e é relativamente insensível na SOP, pois as 
pacientes com SOP e IG podem apresentar glicemia de 
jejum normal2,8. 

Apesar de observarmos que as mulheres obesas com 
SOP apresentaram maior frequência de IG 14,5% (23/158) 
e DM-2 8,2% (13/158), não podemos deixar de levar em 
consideração um caso de IG detectado em uma paciente 
com peso saudável, e em outra, com sobrepeso, além de 
um caso de DM-2 em uma mulher com sobrepeso. Estes 
dados ressaltam a importância de se realizar o TTGO em 
mulheres com SOP, uma vez que a IG é considerada um 
importante preditor de DM-220.   

As frequências de IG (10,1%) e DM-2 (5,7%) 
utilizando-se o TTGO observada no presente estudo, são 
superiores às encontradas para a população geral (2,7 e 
3,0%) em mulheres brasileiras da mesma faixa etária21,22. 
Porém, são inferiores à descrita em um grupo de pacientes 
com SOP obesas que apresentaram 30,5% de IG e 13,3% 
de DM-2 versus SOP não obesas (12,2x4,4%) de Ribeirão 
Preto – (SP)23, mas comparáveis à frequência de DM-2 
(4,8%) em mulheres com SOP na cidade de São Paulo18, 
e também as verificadas em pacientes australianas com 
SOP (15,6% IG e 4,0% de DM-2)3.

  As alterações do metabolismo da glicose na SOP 
variam de acordo com a população estudada e com o cri-
tério utilizado para realizar o diagnóstico de diabetes. É 
conhecida a influência dos fatores genéticos, ambientais e 

estilo de vida na frequência destes distúrbios 24,25. Nossos 
resultados também mostram que a IG e DM-2 aumentam 
com a idade e o IMC, conforme descritos anteriormente 
em populações com SOP de origem americana, australiana, 
brasileira, italiana e espanhola2,3,23,26,27. É conhecido que a 
obesidade e o aumento da idade são fatores clássicos para 
o desenvolvimento do DM-2, decorrente da exacerbação 
da resistência à insulina que predispõe ao aparecimento 
das anormalidades do metabolismo da glicose28. A his-
tória familiar de DM elevada neste grupo de mulheres 
jovens com SOP demonstra a relevância deste fator no 
desenvolvimento do DM. 

O aumento do TG e a diminuição do HDL-C veri-
ficada neste estudo, associada ao aumento do IMC, são 
consonantes com outros autores29,30.  A obesidade e a re-
sistência à insulina presente na maioria das portadoras de 
SOP está associada à disfunção endotelial, que apresenta 
como um dos mecanismos fisiopatogênicos, a elevação dos 
ácidos graxos livres e dos triglicerídeos, predispondo estas 
mulheres a um aumento de risco cardiovascular31. 

É importante salientar que a maioria das pacientes 
incluídas no presente estudo apresentaram a forma clássica 
da SOP (oligoanovulação e hiperandrogenismo) e eram 
obesas, e estas características podem ter influenciado 
no aparecimento precoce da IG e DM-2 neste grupo de 
pacientes com SOP.

Apesar das divergências sobre o TTGO ser realizado em 
todas mulheres com SOP 9,10,19, o presente estudo demonstra 
que o TTGO identifica maior número de anormalidades 
do metabolismo da glicose do que a glicemia de jejum, e 
deve ser realizado em pacientes com SOP. A oportunidade 
de se diagnosticar IG e DM-2 em pacientes jovens com 
SOP pode beneficiar estas mulheres com modificações do 
estilo de vida e intervenções médicas e contribuir para a 
prevenção do DM a longo prazo.
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Resistência à insulina em mulheres com 
síndrome dos ovários policísticos: relação com 
as variáveis antropométricas e bioquímicas
Insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: 
relationship with anthropometric and biochemical variables

AnA GAbrielA Pontes1
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Resumo
OBJETIVO: Analisar a prevalência de resistência à insulina de acordo com diferentes medidas antropométricas e 
bioquímicas em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. MÉTODOS: Foram analisadas, retrospectivamente, 
189 pacientes com síndrome dos ovários policísticos. O diagnóstico de resistência à insulina foi obtido utilizando-se 
insulinemia, HOMA-IR, QUICKI, índice de sensibilidade à insulina e relação glicemia/insulina. Foram utilizados o índice 
de massa corpórea e o lipid accumulation product. Para análise dos resultados, aplicou-se a estatística descritiva, a 
ANOVA, o pós-teste de Tukey e a correlação de Pearson. RESULTADOS: As pacientes apresentaram média de idade 
de 24,9±5,2 e de índice de massa corpórea de 31,8±7,6. O percentual de pacientes obesas foi de 57,14%. 
Dentre os métodos de investigação de resistência à insulina, o índice de sensibilidade à insulina foi a técnica que 
mais detectou (56,4%) a presença de resistência à insulina nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Em 
87% das pacientes obesas, detectou-se a resistência à insulina. A relação glicemia/insulinemia de jejum e o índice 
de sensibilidade à insulina apresentaram correlação forte com o lipid accumulation product. CONCLUSÃO: A 
prevalência de resistência à insulina variou de acordo com o método utilizado e foi maior quanto maior o índice de 
massa corpórea. O lipid accumulation product também está relacionado à resistência à insulina.

Abstract 
PURPOSE: To analyze the prevalence of insulin resistance, according to different biochemical and anthropometric 
measurements in women with polycystic ovary syndrome. METHODS: A total of 189 patients with polycystic ovary 
syndrome were retrospectively analyzed. Insulin resistance diagnosis was performed using fasting insulin, HOMA-IR, 
QUICKI, insulin sensibility index and glucose/fasting insulin ratio. Body mass index and lipid accumulation product 
were used. Data were analyzed statistically by descriptive statistics, ANOVA, Tukey post-test, and Pearson’s correlation. 
RESULTS: The polycystic ovary syndrome patients had a mean age of 24.9±5.2 and a mean body mass index of 
31.8±7.6. The percentage of obese patients was 57.14%. Among the methods of insulin resistance investigation, the 
insulin sensibility index was the technique that most detected (56.4%) the presence of insulin resistance in women with 
polycystic ovary syndrome. The insulin resistance was detected in 87% of obese patients. The fasting glucose/fasting 
insulin ratio and insulin sensibility index were strongly correlated with lipid accumulation product. CONCLUSION: The 
prevalence of insulin resistance varied according to the method used, and it was greater the higher the body mass 
index. Lipid accumulation product was also related to insulin resistance.
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Resistência à insulina em mulheres com síndrome dos ovários policísticos: relação com as variáveis antropométricas e bioquímicas

Introdução

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é con-
siderada a endocrinopatia mais comum durante a vida 
reprodutiva da mulher, com prevalência que varia entre 5 
a 10% das mulheres em idade fértil1. É caracterizada por 
anovulação crônica e hiperandrogenismo, apresentando 
fisiopatogenia complexa de caráter multifatorial2,3. Vários 
estudos confirmam a hipótese de que a resistência à insulina 
(RI) e a hiperinsulinemia desenvolvem papel patogênico 
na SOP e parece ser um importante marcador de doença 
metabólica, com risco cardiovascular2,3. 

Os mecanismos envolvidos na RI são complexos, com 
contribuições genética e ambiental. As anormalidades no 
metabolismo da insulina identificadas na SOP são específicas e 
incluem redução na secreção, excreção hepática e na sinalização 
dos receptores de insulina4. A RI pode ser definida como um 
estado metabólico, no qual o mecanismo de homeostase da 
glicose normal falha em funcionar de forma adequada4. 

Em 1980, Burghen, Givens e Kitabchi5 descreveram 
pela primeira vez a relação entre RI e SOP, e estudos pos-
teriores demonstraram que a RI é uma característica da 
SOP com frequência estimada de 50 a 90%4,6-8. Também 
demonstraram que a presença de RI ocorre independente 
do índice de massa corpórea (IMC)9-12. 

A frequência da RI varia de acordo com a população 
analisada, na SOP, apresenta valores superiores aos da 
população em geral6,7,9. A prevalência da RI variou de 
64% em americanas7 a 79,2%, em italianas6. No Brasil, a 
prevalência da RI observada em mulheres com SOP variou 
de 33,0 a 70,5%, de acordo com o método de avaliação 
à insulina utilizada8,13. 

Embora o método considerado padrão-ouro para a 
avaliação da sensibilidade à insulina seja o clamp euglicê-
mico hiperinsulinêmico, este é muito invasivo, complexo, 
demorado e dispendioso, não sendo viável para aplicação 
na prática clínica14. Métodos indiretos de investigação 
de RI têm sido utilizados para rotina, devido à facilidade de 
realização e menor custo15. São eles: índice de sensibilidade 
à insulina (ISI), descrito por Matsuda e DeFronzo16 (que 
utiliza o teste de tolerância à glicose oral); insulinemia de 
jejum; relação glicemia/insulinemia de jejum; HOMA-IR 
(homeostasis model assessment for insulin resistance) e QUICKI 
(quantitative insulin sensitivity check index), que são basea-
dos na glicemia e/ou insulinemia de jejum. Portanto, o 
objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência da 
RI de acordo com as diferentes medidas antropométricas 
e bioquímicas em mulheres com SOP.

Métodos

Foram incluídas, retrospectivamente, 189 pa-
cientes com o diagnóstico de SOP, acompanhadas no 

Ambulatório de Ginecologia Endócrina do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, 
no período de 1997 a 2007. Foram incluídas mulheres 
com idades compreendidas entre 16 a 40 anos e diag-
nosticadas com SOP, de acordo com os critérios esta-
belecidos pelo Consenso de Rotterdam17. Este estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, em 01 de março de 2004. 

Foram excluídas: pacientes com intolerância à glicose 
(IG); diabéticas; que apresentassem outras doenças, que 
cursavam com anovulação crônica e/ou hiperandrogenismo 
(hiperprolactinemia, distúrbios da tireoide, hiperplasia 
adrenal congênita de início tardio, Síndrome de Cushing 
e tumores produtores de androgênios de origem adrenal 
ou ovariana); e as que estivessem em uso de qualquer 
medicação que interferisse no eixo hipotálamo-hipófise-
ovário há menos de 90 dias.

Foram analisados: o padrão menstrual, no qual a 
amenorreia foi definida por ausência de menstruação 
por, no mínimo, 3 meses, e a oligomenorreia por mens-
truações com intervalos maiores que 35 e inferiores a 
90 dias; o Índice de Ferriman-Gallwey modificado18 
(considerada hirsuta quando o somatório das áreas fosse 
maior ou igual a 8); acantosis nigricans foi pesquisada em 
regiões de dobras como a nuca, axila, região inframamá-
ria e raiz de coxas19 e acne classificada em três graus20. 
A circunferência da cintura foi obtida considerando 
como medida da cintura a menor circunferência entre 
o rebordo costal e a crista ilíaca, com limite de corte 
de 88 cm21. O IMC foi calculado por meio do índice 
de Quetelet22, cujo valor é obtido pela razão peso e 
estatura2, considerando-se peso normal se os valores 
estivessem entre 18,5 e 24,9, sobrepeso entre 25,01 e 
29,9 e obesidade acima de 30 kg/m2. A pressão arterial 
foi aferida utilizando a técnica recomendada por Perloff 
et al.23. Foram diagnosticadas como hipertensas as pa-
cientes que apresentaram pressão arterial sistólica maior 
ou igual a 130 mmHg e/ou pressão arterial diastólica 
igual ou superior a 85 mmHg, ou as que estivessem 
em uso de anti-hipertensivos24. 

Os valores de testosterona total plasmática foram 
obtidos pelo método de quimioluminescência no equi-
pamento Immulite 2000 (Diagnostic Products Corporation 
– Los Angeles CA, EUA) e com valor de normalidade de 
até 80 ng/dL.

O teste de tolerância à glicose oral (TTGO) foi 
realizado administrando-se 75 g de glicose anidra, sem 
restrição calórica, por via oral, dissolvida em 300 mL de 
água, entre 8 e 9 horas da manhã, após jejum noturno de 
12 horas. O líquido foi ingerido em um tempo máximo 
de cinco minutos. Amostras de sangue para dosagem de 
glicemia e insulina foram obtidas, imediatamente, antes 
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e após 30, 60, 90 e 120 minutos de ingestão de glicose 
por via oral. A concentração plasmática de glicose foi 
determinada pelo teste enzimático calorimétrico da gli-
cose – oxidase no equipamento Vitrus, modelo 950, e o 
resultado expresso em mg/dL. A insulina foi dosada pelo 
método de quimioluminescência no aparelho Immulite 
2000, em valores expressos em µUI/mL.

Foram realizadas dosagens do colesterol total, HDL-
colesterol, LDL-colesterol e triglicerídeos, utilizando-se o 
método de química seca, no equipamento Vitrus, modelo 
950, da marca Johnson e Johnson. Considerou-se como 
valores normais, colesterol total igual ou abaixo a 200 
mg/dL, HDL-colesterol maior ou igual a 50 mg/dL, 
LDL-colesterol abaixo de 100 mg/dL e triglicerídeos 
abaixo de 150 mg/dL24.

Para diagnóstico da RI, foram utilizadas a insulinemia 
de jejum, relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum, 
índice de HOMA-IR, QUICKI e ISI. Considerou-se RI 
quando a insulinemia basal era superior a 12 µIU/mL6, e a 
relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum apresentou 
valores inferiores a 6,4 µIU/mL6. 

O índice de HOMA-IR foi calculado pelo modelo 
matemático descrito por Matthews et al.25, aplicando-se a 
seguinte equação: HOMA-IR=glicemia de jejum (mg/dL) 
versus insulina (µIU/mL)/405. A RI foi considerada quando 
os valores de HOMA-IR foram maiores que 2,71, de acordo 
com a distribuição de valores para a população brasileira 
normal26. O índice de QUICKI foi determinado pela fór-
mula: QUICKI=1/ (log insulina(µIU/mL)+log glicemia 
(mg/dL). Considerou-se RI aqueles valores inferiores a 
0,336. O ISI foi obtido pela equação expressa da divisão 
de 10.000 pela raiz quadrada do produto da glicemia e 
insulina de jejum, multiplicado pelo produto das médias 
da glicemia e insulina nos tempos 0, 30, 60, 90, e 120 
minutos. A RI foi considerada quando os valores do ISI 
foram menores que 4,7516.

Utilizando uma medida antropométrica (circunferência 
da cintura) e outra bioquímica (concentração de triglice-
rídeos), avaliou-se o lipid accumulation product (LAP). Sua 
determinação em mulheres é dada pela seguinte equação: 
(circunferência da cintura [cm] - 58) x (triglicerídeos 
[mmol/L])3, com o objetivo de rastrear os riscos de RI, 
doença cardiovasculares e diabetes melito do tipo 227.

Para a análise dos resultados, foram utilizadas as 
médias, o desvio padrão e as frequências. Para as variáveis 
quantitativas, foi utilizada a análise de variância, seguida 
do método de Tukey. A correlação de Pearson foi utilizada 
para relacionar a RI com IMC e o LAP. O nível de signi-
ficância, adotado nos procedimentos estatísticos, foi de 
95% de confiança. A análise estatística foi feita utilizando 
o programa Statistical Analysis System (SAS), for Windows, 
versão 9.1.3. (SAS, Inc. North-Caroline-Cary).

Resultados

As características clínicas e bioquímicas das pacientes 
estudadas podem ser visualizadas na Tabela 1. Em relação 
ao padrão menstrual, 77,8% apresentaram amenorreia, 
20,1% oligomenorreia e 2,1% ciclo menstrual normal. 
O hirsutismo esteve presente em 72% das pacientes, a 
acantosis nigricans em 44,7% e a acne em 38,8%. A hipe-
randrogenemia ocorreu em 65% das pacientes. 

A frequência de RI variou de 42 a 56,4%, de acordo 
com os diferentes métodos utilizados. O ISI foi o método 
que mais detectou a RI entre as pacientes (56,4%), seguido 
da insulinemia de jejum (49,6%), QUICKI e HOMA-IR 
(46,3%) e a relação glicemia e insulinemia de jejum (42%), 
como pode ser visto na Tabela 2.

Parâmetro Média (±DP) Referência

Idade (anos) 24,9±5,2 -

Peso (kg) 81,5±21,3 -

IMC 31,8±7,6 18,5–24,9 kg/m2

Pressão arterial sistólica 116,3±14,4 <130 mmHg

Pressão arterial diastólica 75,1±10,4 <85 mmHg

Circunferência da cintura 92,2±16,0 <88 cm

Índice de Ferriman-Gallwey 11,0±6,0 <8

Testosterona total 98,4±46,2 <80 ng/dL

Colesterol total 182,6±34,8 ≤200 mg/dL

LDL-C 111,9±29,7 <100 mg/dL

HDL-C 46,7±12,9 ≥50 mg/dL

Triglicerídeos 126,7±80,9 <150 mg/dL

Glicemia de jejum 87,8±6,8 <100 mg/dL

Glicemia aos 120 minutos 99,2±21,3 <140 mg/dL

Tabela 1. Características clínicas e bioquímicas das pacientes com síndrome dos ovários 
policísticos

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea; LDL: low-density cholesterol; 
HDL: high-density cholesterol.

Métodos
SOP

n %

Insulinemia de jejum (>12 μIU/mL) 93 49,5

G/I (<6,4) 79 42,0

HOMA-IR (>2,71) 87 46,3

QUICKI (<0,333) 87 46,3

ISI (<4,75) 106 56,4

Tabela 2. Frequência de resistência à insulina entre as 189 mulheres com síndrome dos 
ovários policísticos de acordo com os diferentes métodos

G/I: razão entre glicemia de jejum/insulinemia de jejum; HOMA-IR: homeostasis 
model assessment-insulin resistance; ISI: índice de sensibilidade à insulina; QUICKI: 
quantitative-insulin-sensitivity check index.
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A prevalência de RI nas mulheres com SOP, de 
acordo com o IMC, pode ser visualizada na Tabela 3. A 
prevalência de RI nas pacientes obesas foi significativa-
mente maior quando comparada com as com sobrepeso 
e peso normal. 

Dentre os métodos de detecção de RI, somente a re-
lação glicemia/insulinemia de jejum e o ISI apresentaram 
correlação forte com o LAP. A relação glicemia/insuline-
mia de jejum também apresentou correlação forte com a 
circunferência da cintura. O IMC apresentou correlação 
significativa com os métodos de avaliação indireta da RI 
(Tabela 4).

Discussão

Os resultados do presente estudo confirmam que a 
SOP é um distúrbio heterogêneo, com ampla variabilidade 
clínica e bioquímica e que acomete mulheres em idade 
reprodutiva6,28. As pacientes apresentaram média etária 
de 24,9±5,2 anos com IMC de 31,8±7,6 kg/m2, ou seja, 
muito jovens, como nos estudos prévios que avaliaram a 
RI na SOP6-8,11,13,29,30. 

A obesidade isoladamente é caracterizada como um 
fator de risco para o desenvolvimento da RI. Dunaif31, 
estudando a sensibilidade e a RI em portadoras da SOP, 
tanto entre as com peso normal quanto nas obesas, 

decorre de um defeito intrínseco do receptor insulínico, 
caracterizado pelo aumento da fosforilação da serina31. O 
agravamento da RI pela obesidade é explicável pelo fato 
de o tecido adiposo ser um órgão endócrino capaz de se-
cretar diversas substâncias que interferem no metabolismo 
dos carboidratos e lipídios. A coexistência da SOP com 
a obesidade exerce um efeito sinérgico e deletério sobre 
o metabolismo da glicose29-31. 

Neste estudo foi verificada uma prevalência de RI que 
variou entre 42 a 56,4%, utilizando-se cinco critérios para 
estimar a sensibilidade à insulina e baseados nos pontos de 
corte utilizados por Carmina e Lobo6 para a insulinemia 
de jejum, relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum, 
QUICKI e ISI e, por Geloneze et al.26, para o HOMA-IR. 
Os resultados mostram que os cinco critérios utilizados, 
com maior ou menor acurácia, possibilitam confirmar 
que a RI é comum em pacientes com SOP. Todavia, ao 
se correlacionar a RI de acordo com o IMC, observou-se 
que a frequência de RI aumenta progressivamente com 
o IMC. 

O ISI foi o que mais detectou RI (27% entre as com 
peso normal, 57% entre as com sobrepeso e 87% entre as 
obesas com SOP). Esse índice é o que melhor representa 
o padrão de sensibilidade hepática e periférica à insulina, 
dentre os métodos utilizados, e mostra boa correlação 
com a técnica do clamp euglicêmico por realizar várias 

Métodos indiretos de RI
Peso normal

37
Sobrepeso

44
Obesidade

108 Valor p
n % n % n %

Insulinemia jejum >12 mµI/mL 7 19b 20 45b 87 80a 0,0001

G/I <6,4 5 14c 18 41b 75 69a <0,0001

HOMA-IR >2,71 5 14b 16 36b 85 78a <0,0001

QUICKI <0,333 5 14c 16 36b 85 78a <0,0001

ISI <4,75 10 27c 25 57b 95 87a <0,0001

Tabela 3. Frequência de resistência à insulina de acordo com o índice de massa corpórea em mulheres com síndrome dos ovários policísticos

RI: resistência à insulina; ANOVA e pós-teste de Tukey: p<0,05 estatisticamente significante; a,b,c médias com mesma letra não diferem estatisticamente; G/I: razão entre 
glicemia de jejum/insulina de jejum; HOMA-IR: homeostasis model assessment-insulin resistance; ISI: índice de sensibilidade à insulina; QUICKI: quantitative-insulin-
sensitivity check index.

Métodos indiretos de RI
LAP CC IMC

r Valor p r Valor p r Valor p

Insulinemia jejum >12 mµI/mL 0,1 0,05 0,4 <0,001* 0,4 <0,001*

G/I <6,4 -0,3 <0,001* -0,3 <0,002* -0,4 <0,001*

HOMA-IR >2,71 0,1 0,1 -0,06 0,05 0,3 <0,002*

QUICKI <0,333 0,1 0,1 -0,06 0,05 0,3 <0,002*

ISI <4,75 -0,2 <0,001* 0,05 0, 5 -0,3 <0,0001*

Tabela 4. Correlação entre as medidas antropométricas e bioquímica com os métodos de diagnóstico para resistência à insulina

RI: resistência à insulina; correlação de Pearson (r): p<0,05 estatisticamente significante; G/I: razão entre glicemia de jejum/insulina de jejum; HOMA-IR: homeostasis model 
assessment-insulin resistance; ISI: índice de sensibilidade à insulina; QUICKI: quantitative-insulin-sensitivity check index.
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medidas e não apenas uma de jejum, as quais podem levar 
a resultados falso-negativos16. 

Mulheres obesas com SOP foram as que apresenta-
ram maior RI, independente do método utilizado, com 
uma variação de 69% pela relação glicemia e insulinemia 
de jejum a 87% pelo ISI. É importante salientar que a 
RI detectada pelo HOMA-IR e QUICKI apresentou o 
mesmo percentual. Neste estudo, mostrou-se que ambos 
os métodos podem ser utilizados indistintamente para 
avaliação da RI, independente do IMC.

Como neste estudo, Hayashida et al., em 200413, ob-
servaram, em 62 pacientes com SOP com média de idade 
de 25 anos, um aumento significativo na RI com o aumento 
do IMC e do percentual semelhante de RI detectado pelo 
HOMA-IR e QUICKI. Em outro estudo8, com 105 mulheres 
brasileiras com SOP com média etária de 23,8±5,8 anos 
e média de IMC de 27,8±7,4 kg/m2, observou-se variação 
na prevalência de RI de 44,8 a 51,4% quando utilizaram, 
respectivamente, a insulinemia, QUICKI e HOMA-IR. 
A variação foi de 64,8 a 70,5% quando se utilizou o ISI 
e a área sob a curva de insulina. Além disso, observou-se 
boa concordância entre o ISI e os índices de HOMA-IR e 
QUICKI, reafirmando dados da literatura que consideram 
estes métodos de avaliação de RI aplicáveis na prática clí-
nica e em estudos populacionais, por serem mais simples 
e menos dispendiosos14,15,32,33. 

Algumas críticas são mencionadas ao HOMA-IR e 
QUICKI para se avaliar a RI. Tais métodos medem os 
parâmetros basais de jejum e refletem a sensibilidade à 
insulina no tecido hepático e, somente indiretamente, 
nos tecidos periféricos26, embora tenha sido verifica-
da correlação significativa com o clamp euglicêmico 
hiperinsulinêmico25,34.

Os pontos de corte para o HOMA-IR variam entre os 
diferentes estudos30,35. Os resultados do presente trabalho 
utilizaram o valor de corte de 2,71 baseado na população 

brasileira34, com média de idade de 40±12 anos e IMC 
34±10 kg/m2. Deve-se levar em conta também a falta de 
padronização entre os laboratórios para a dosagem de insu-
lina. No presente estudo, a insulinemia de jejum mostrou 
uma prevalência semelhante ao QUICKI e HOMA-IR, 
utilizando-se o ponto de corte de 12 mUI/mL e não o de 
20 mUI/mL padronizado para a população americana36. 

Mesmo a insulinemia de jejum também sendo alvo de 
várias críticas quanto à interpretação, devido ao fato de 
ser um método indireto de avaliação da sensibilidade 
tecidual e apresentar baixas correlações com a ação da 
insulina in vivo26. 

Como o IMC, o LAP também apresenta relação com a 
RI. É de se esperar que as mulheres com SOP apresentem 
maior quantidade de gordura abdominal e perfil lipídico 
desfavorável em relação às hígidas37. Apresentaram, portan-
to, valores superiores para o LAP. Essa medida representa 
um importante indicador não só de RI37, mas também 
de risco cardiovascular, diabetes tipo 2 e mortalidade27. 
Esses resultados têm particular importância quando se 
considera que a RI pode ser influenciada por fatores étnicos 
e raciais e por fatores hormonais e metabólicos, dentre 
eles a obesidade26,38, sendo este um importante fator para 
o desencadeamento da RI. 

Os resultados do presente estudo, em consonância com 
a literatura, confirmam que a prevalência de RI varia de 
acordo com o método utilizado, e embora estes sejam de 
fácil execução, não existe um método indireto ideal para 
avaliação da RI. Apesar das limitações, o diagnóstico de 
RI pode ser o primeiro marcador identificável de risco 
para doença cardiovascular em pacientes com SOP. Desta 
forma, mulheres com SOP obesas e com RI devem ser 
orientadas quanto à perda de peso com reeducação alimen-
tar e exercício físico regular, enquanto que aquelas com 
peso normal seguem de forma precoce essas orientações 
quanto aos hábitos de vida saudáveis.
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6.0 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  

 

 As flutuações dos estrógenos e andrógenos ao longo do ciclo menstrual 

e da vida reprodutiva da mulher podem alterar vários sistemas corporais, 

inclusive os músculos esqueléticos estriados1.  Vários estudos tem pesquisado 

a interação entre as concentrações desses hormônios e alterações na 

capacidade de trabalho do músculo esquelético quanto à força, resistência e 

fadiga muscular13-16. No entanto, os resultados mostram divergências e a 

associação entre a fisiologia da musculatura do assoalho pélvico (MAP) e os 

níveis séricos dos esteroides sexuais por meio da eletromiografia de superfície 

(EMGs) ainda não haviam sido analisados antes do presente estudo. Nesse 

sentido, os trabalhos aqui apresentados buscaram contribuir para melhorar o 

entendimento da função da MAP diante das variações hormonais.  Essa linha 

de pesquisa iniciou-se com o estudo sobre  incontinência urinária, através do 

pad-test de 1 hora em  mulheres com perfil hormonal distinto, como no período 

do menacme e na pós-menopausa, trabalho objeto de dissertação de 

mestrado. 

 Para continuação desta linha de pesquisa, realizou-se o presente 

estudo. A EMGs é um método recomendado para avaliação da MAP e tem sido 

aplicado frequentemente em estudos clínicos e na prática clínica, apesar do 

custo elevado com o equipamento. Além disso, é uma forma objetiva de 

avaliação da MAP, apresenta alta reprodutibilidade e correlação com a força 

muscular.   

 Através da EMGs, foi estudado a MAP de mulheres ovulatórias no 

menacme, durante distintas fases do ciclo menstrual e nos casos de 

anovulação crônica hiperandrogênica.   O interesse em estudar a síndrome do 

ovário policístico (SOP) deve-se ao fato de constituir-se numa disfunção 

endócrina frequente em mulheres em idade reprodutiva. Além disso, as 

portadoras de SOP cursam com hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico e 

sabe-se que no sexo masculino a presença desses hormônios relaciona-se 

com aumento da força e resistência muscular, dado ainda não completamente 

esclarecido no sexo feminino. Destaque-se ainda a existência de grupo de 

pesquisa no PPGCSa e na UFRN que se dedica a investigar  as várias 

nuances desta síndrome. 
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 A investigação da atividade elétrica em portadoras da SOP foi o foco 

principal desta tese. No artigo “Relationship between pelvic floor muscle and 

hormone levels in polycystic ovary syndrome”, o tônus e a CVM das pacientes 

com SOP foi comparado com a fase folicular das pacientes no menacme e 

correlacionado com os níveis séricos do estradiol e testosterona.  Os 

resultados mostraram que existe uma diferença significativa da atividade 

elétrica entre os grupos e influência forte da variação hormonal nas 

características eletromiográficas, principalmente no grupo SOP. Esse achado 

permite concluir que as mulheres com SOP apresentam a MAP mais forte que 

as mulheres normais. Este resultado leva os autores a sugerir que os níveis 

elevados de testosterona na SOP possam representar um fator protetor para 

esse complexo muscular, prevenindo ou retardando o surgimento de 

disfunções nessa região, como os prolapsos genitais e a incontinência urinária 

de esforço. 

 Continuando a análise dos dados coletados, passou-se a estudar as 

pacientes com SOP e resistência à insulina (RI), investigando a correlação da 

atividade elétrica frente à presença de RI. Estudos experimentais prévios 

identificaram deteriorização das fibras musculares esqueléticas da MAP em 

ratas diabéticas. No entanto, não foi encontrada na literatura pesquisada 

referências sobre o “estado pré diabetes” e a MAP. Nossos resultados 

mostraram uma correlação inversa entre a resistência à insulina e a atividade 

eletromiográfica, ou seja, quanto maior a alteração insulínica, menor é tônus e 

a CVM da MAP. Esses resultados enfatizam outro aspecto da importância de 

detectar precocemente a resistência à insulina, disfunção frequente nas 

pacientes com SOP, geradora de várias outras alterações metabólicas graves.  

 No grupo controle, investigando a atividade elétrica da MAP nas três 

fases do ciclo menstrual, observou-se que não existe diferença da CVM entre 

as fases folicular, ovulatória e lútea. No entanto, foi identificada diferença 

significativa entre o tônus e as três fases, constatando-se valores superiores na 

fase ovulatória. Estes resultados devem gerar outra publicação, ainda em fase 

de elaboração. 

 Apesar do nosso estudo apresentar um número amostral restrito, os 

dados coletados foram capazes de mostrar diferença estatisticamente 

significativa da atividade elétrica entre os grupos. Os critérios de inclusão e 
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exclusão e a busca de uniformização da amostra com eliminação de possíveis 

viessem que interferissem nos resultados, contribuíram para restringir número 

total de pacientes estudadas.  Vale salientar, que o número amostral deste 

estudo é equivalente a outros trabalhos previamente publicados13-16 e foi 

alcançado no período de fevereiro a junho de 2012, portanto dentro do 

cronograma do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSa). 

  Os resultados desta pesquisa poderão contribuir de forma significativa 

tanto para a sociedade quanto para o meio científico. Esses resultados 

alertarão principalmente os profissionais responsáveis pela assistência 

feminina, sobre o conhecimento da fisiologia dos músculos do assoalho 

pélvico, permitindo que intervenções precoces preventivas possam ser 

efetivadas, principalmente em situações de alterações hormonais, como a 

menopausa e os estados de RI, fatores possivelmente de risco para o 

surgimento e agravamento da IU.  

 A maior dificuldade do estudo foi arrolar pacientes que não utilizassem 

medicações que interferissem no eixo hipotálamo-hipófise-ovário nos 60 dias 

que antecederam as avaliações. Paniz e colaboradores23 mostraram que 92% 

das mulheres em idade fértil – 20 a 30 anos – fazem uso de anticoncepcional 

hormonal e, além disso, frequentemente as mulheres com SOP utilizam 

medicações hormonais para corrigir o ciclo menstrual, ou utilizam metformina 

para controle da resistência a insulina ou diabetes, alterações metabólicas 

frequentes nas pacientes com esta síndrome, critérios considerados de 

exclusão desta pesquisa.  

 No decorrer do curso de doutorado foram atingidas as metas traçadas, 

dentre elas: aprofundar o conhecimento sobre os músculos do assoalho pélvico 

feminino; contribuir para aumentar os conhecimentos sobre a fisiologia 

muscular da mulher; colaborar com o entendimento das flutuações hormonais 

nos músculos esqueléticos; divulgar os resultados do estudo em literatura 

pertinente; aprimorar meu perfil intelectual e científico; e fortalecer as bases 

científicas para meu desempenho profissional.   

 Um ponto relevante para o alcance dessas metas foi o perfil 

multidisciplinar do PPGCSa. Foi possível interagir com outros membros da 

equipe de saúde, médicos, bioquímicos, educadores físicos, psicólogos e 
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nutricionistas, discutindo sobre as melhorias e transformações para o 

atendimento ao paciente, abordando os níveis de complexidade de saúde e o 

bem-estar social. O acompanhamento do atendimento médico no ambulatório 

de Ginecologia Endócrina da Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN e o 

fato de ser orientada por uma ginecologista, facilitou a abordagem na linha de 

pesquisa da endocrinologia, compreendendo a fisiopatologia e as complicações 

da SOP como também potencializou e clareou a necessidade de um trabalho 

com enfoque multidisciplinar, o que contribuiu para meu engrandecimento 

pessoal, profissional e científico.  Além disso, essa vivência da 

multidisciplinaridade permitiu a realização de estudos que melhor embasam as 

pesquisas e condutas na área da Fisioterapia, que é uma área muito incipiente 

e carente em relação a pesquisas. A conversa entre os vários saberes na 

saúde favorece um maior entendimento dos fenômenos fisiológicos e 

patológicos e o meio da transdiciplinaridade favorece a uma melhor assistência  

saúde, uma vez que este estudo teve também uma visão na área da urologia, 

ginecologia e educação física. 

 Paralelamente, aos trabalhos abordando as características 

eletromiográficas da MAP, foram desenvolvidos artigos e capítulos de livros 

(ANEXO C) na linha de pesquisa da endocrinologia e saúde da mulher, 

desenvolvidos em conjunto com a Faculdade de Medicina de Botucatu – 

Universidade Estadual de São Paulo (FMB - UNESP). Esse trabalho em 

conjunto possibilitou o intercâmbio na FMB-UNESP, permitindo a vivência no 

Setor de Fisioterapia Uroginecológica e na Medicina Experimental. Além do 

aprendizado de novas técnicas e discussão de projetos, foi possível consolidar 

trabalhos multicêntricos. 

 Outros trabalhos (ANEXO C) foram desenvolvidos em conjunto com os 

alunos da iniciação científica e do curso de mestrado do PPGCSa, 

participantes do grupo de pesquisa “Saúde da Mulher”, do Departamento de 

Toco-ginecologia, e “Grupo de Estudo na Saúde da Mulher”, do Departamento 

de Fisioterapia, ambos registrados no Diretório Nacional dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq, e os quais, faço parte. Esses trabalhos foram apresentados 

e publicados em anais de congressos nacionais e internacionais.  

 Ainda durante o percurso do doutorado, foi possível vivenciar a prática 

da docência como professora substituta do Departamento de Fisioterapia da 
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UFRN nas disciplinas teóricas e práticas de fisioterapia aplicada a gineco-

obstetrícia, pediátrica e dermato funcional. Esse exercício como docente 

juntamente com os conhecimentos adquiridos e aprofundados nessa jornada 

me incentivam a seguir lecionando e pesquisando sobre a fisiologia da MAP  e 

a SOP.  

 É importante ressaltar sobre duas conquistas: a parceria com o 

laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), que colaborou com as dosagens hormonais e a instalação do setor de 

eletromiografia no Laboratório Multiusuário de Pesquisa Clínica e 

Epidemiológica (PESQCLIN), que permitirá o desenvolvimento de novas 

pesquisas.  

 Com o fechamento do processo de doutoramento, pretendemos 

continuar as investigações sobre as características da musculatura do assoalho 

pélvico em consonância com as flutuações hormonais presentes ao longo da 

vida da mulher, enfatizando o período do climatério. Nesse sentindo, 

continuaremos o trabalho “Avaliação funcional da musculatura do assoalho 

pélvico em mulheres na pré e pós-menopausa” aprovado pelo Edital PPSUS II 

da Fundação de Apoio a Pesquisa no Rio Grande do Norte (FAPERN) que será 

realizado na sala de eletromiografia do Laboratório PesqClin. 

 Outra perspectiva é um estágio de pós-doutorado em uma universidade 

britânica. Uma visita prévia será realizada com o intuito de firmar laços para 

trabalhos futuros. 
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population 15 years or older in a southern Brazilian city. Cad Saude 
Publica. 2005;21(6):1747-60. 
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ANEXO B – PRODUÇÕES NO PERÍODO DO DOUTORADO 

 

 • Livros: 

PONTES, Anaglória; MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; MICUSSI, Maria 

Thereza Albuquerque Barbosa Cabral . Síndrome de insuficiência androgênica 

feminina. Programa de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia. Porto Alegre: 

Artmed, 2011, v. 8, p.09-40. 

 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; PONTES, Anagloria; MICUSSI, Maria 

Thereza Albuquerque Barbosa Cabral. Falência Ovariana Prematura. Programa 

de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia. 3 ed. Ribeirão Preto: , 2010, v. 7, 

p. 75-109. 

 

 • Artigos: 

PONTES, Ana Gabriela; REHME, Marta Francis Benevides; MARTIN, Anice 

Maria Vieira de Camargo; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque Barbosa 

Cabral; MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; PIMENTA, Walkyria de Paula; 

PONTES, Anaglória. Resistência à insulina em mulheres com síndrome dos 

ovários policísticos: relação com as variáveis antropométricas e bioquímicas. 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Impresso), v. 34, p. 74-79, 

2012. 

 

Pontes AG, Rehme MF, Micussi MT, Maranhão TM, Pimenta Wde P, Carvalho 

LR et al. The importance of oral glucose tolerance test in diagnosis of glucose 

intolerance and type 2 diabetes mellitus in women with polycystic ovary 

syndrome. Rev Bras Ginecol Obstet. 2012 Mar;34(3):128-32. 

 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque 

Barbosa Cabral. Ciência é. Revista FAPERN, v. 20, p. 50-61, 2011. 

 

 • Anais em congresso: 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; SOARES, Elvira Maria Mafaldo; SILVA, 

João Batista; PONTES, Anagloria; AZEVEDO, George Dantas; LEMOS, 

TELMA; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral. Correlation 
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between serum adiponectin levels and hyperandrogenism in women with 

polycystic ovary syndrome. In: 4th International Congress on Prediabetes and 

the Metabolic Syndrome Congress, 2011, Madrid.  

 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; SOARES, Elvira Maria Mafaldo; 

PONTES, Anagloria; AZEVEDO, George Dantas; LEMOS, TELMA; SILVA, 

João Batista; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral . 

Relationship between adiponectin levels and measures of central obesity in 

women with PCOS. In: 4th International Congress on Prediabetes and the 

metabolic syndrome, 2011, Madrid,. p. 255-256. 

 

MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral; SOARES, Elvira Maria 

Mafaldo; SILVA, João Batista; MELO, Maria Helena Vieira; PONTES, 

Anagloria; AZEVEDO, George Dantas; MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira . 

Ultrasonography profile of pacients with polycystic ovary syndrome in the 

northeast of Brazil. In: Controversies in obstetrics, gynecology & infertility, 2011, 

Paris, p. 99-99. 

 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque 

Barbosa Cabral; Nóbrega, Lúcia Helena; AZEVEDO, George Dantas; 

FERRIANI, Rui Alberto; SPRITZER, Poli Mara; SÁ, Marcos Felipe Silva. 

Pulsatility of androgens in the nonclassical congenital adrenal hyperplasia (NC-

CAH). FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics, 2012, Roma.  

 

MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira; MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque 

Barbosa Cabral; AZEVEDO, George Dantas; PONTES, Anaglória; FERRIANI, 

Rui Alberto; SPRITZER, Poli Mara; SÁ, Marcos Felipe Silva . Evaluation of the 

pulsatility profile of luteining hormone (LH) and testosterone (T) at different 

phases of the normal menstrual cycle. Society for Behavioral 

Neuroendocrinology, 2012, Madison.  

 

MICUSSI, Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral ; SILVA, João Batista; 

FORMIGA, Kênio Formiga; PONTES, Anagloria; SOARES, Elvira Maria 

Mafaldo; MARANHÃO, Técia Maria de Oliveira. Assessment of sexual 
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performance of post menopausal women according to past deliveries. Society 

for Behavioral Neuroendocrinology, 2012, Madison.  
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APÊNDICE A – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  ____________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ Bairro: _____________________ 

CEP: _______________ Cidade:  ____________________ UF:_________ Telefone: _______________________ 

Profissão/Função: ____________________________ Data de Nascimento: ________________ Idade: _________ 

Estado Civil: ( ) solteira s/ união estável ( ) solteira c/ união estável  ( ) casada ( ) viúva  

Grau de Instrução: ( ) não alfabetizada   ( ) ensino médio completo 

      ( ) ensino fundamental incompleto ( ) ensino superior incompleto 

      ( ) ensino fundamental completo  ( ) ensino superior completo 

      ( ) ensino médio incompleto  ( ) pós-graduação 

2. ANAMNSESE 

Doenças Presentes:  ( ) Dçs cardiovasculares ( ) Diabetes ( ) Hipertireoidismo ( ) Hepatopatias  
   ( ) HPV   ( ) Câncer  ( ) Hipotireoidismo ( ) RI  
   ( ) Síndrome de Cushing  ( ) Outro ___________________________________ 

 

Medicação:  ( ) Não  ( ) Sim tipo/ freqüência/ tempo de uso/tempo sem uso (últimos 60 dias) : 
____________________________________________________________________________________________ 

Hábitos de vida:  ( ) caminhada   ( ) 1x/ semana 

   ( ) musculação   ( ) 2x/ semana 

   ( ) ginástica    ( ) 3-4x/ semana 

   ( ) pilates/ ioga    ( ) 5-6x/ semana 

   ( ) dança   ( ) 7x/semana 

   ( ) sedentária Tempo: _______________________ 

   ( ) tabagista  Tempo: _______________________ 

3.HISTÓRIA GINECOLÓGICA  

Gestações:  ( ) Sim     ( ) Não   ( ) Parto Normal  ( ) Fórceps/ vácuo ( ) Episiotomia 

( ) Parto Cesárea  ( ) Aborto nº/meses: _________________ 

Cirurgia ginecológica: ( ) Sim ( ) Não Tipo:  __________________________________________________ 

Relação Sexual: ( ) Inativa ( ) Ativa   

Incontinência Urinária: ( ) Não  ( ) Sim ( ) Pequenos esforços {caminhar, trocar de posição, relação sexual}  

      ( ) Médios esforços: {tossir/ espirar, risada} 

      ( ) Grandes esforços: {pular, exercícios de peso, correr, ginástica} 

 Intestino: ( ) constipado ( ) Incontinência ( ) Normal 
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Dias do Ciclo Menstrual: ____________ ( ) oligomenorréia  ( ) amenorréia  

( ) polimenorréia  ( ) normal 

Dias do Fluxo Menstrual: ____________ 

 

4. EXAME FÍSICO 

4.1 BIOMETRIA:  

Peso: __________ Altura: __________ IMC: __________ 

Circunferência Cintura: _________  Circunferência Quadril: _________  ICQ: _________ 

 

4.2 ASPECTOS DA SOP 

- Acne 

   ( ) Ausente  

   ( ) Grau I  

   ( ) Grau II  

   ( ) Grau III  

   ( ) Grau IV  

 

Comedões 

Comedões abertos, pápulas, seborréia, com ou sem inflamação de pústulas 

Comedões abertos, pápulas, pústulas, seborréia e cistos 

Todas as complicações acima com a presença de grandes nódulos purulentos 

- Hisurtismo: ( ) Sim ( ) Não  Buço  ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Mento ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Tórax ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Abd Sup ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Abd Inf ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Braço ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Coxa ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Costas ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

     Nádega ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

 

- Lesões Hiperpigmentadas: ( ) Sim ( ) Não  ( ) Axila   ( ) Pescoço 

       ( ) Virilha  ( ) Cotovelo 

 

4.3 INSPEÇÃO - ASPECTOS PERINEAIS 

- contração consciente:    ( ) Sim  ( ) Não 

- síndrome do períneo descendente:  ( ) Sim  ( ) Não 
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- tônus muscular:  ( ) Normal ( ) Hipertônico  ( ) Hipotônico 

 

5. Teste de força muscular 

Grau Referência  

0 Ausência de contração dos músculos perineais  

1 Esboço de contração muscular não sustentada  

2 Presença de contração de pequenas intensidade, mas que se sustenta  

3 Sentida com um aumento de pressão intravaginal, que comprime os dedos do examinador com pequena 
elevação da parede vaginal posterior  

4 Contração satisfatória, aquela que aperta os dedos do examinador com elevação da parede vaginal 
posterior em direção a sínfise púbica 

5 Contração forte, compressão firme dos dedos do examinador com movimento positivo em relação a sínfise 
púbica 

 

6. Eletromiografia 

 7º 14º 21º 

 1ª       2ª       3ª 1ª       2ª       3ª 1ª       2ª       3ª 

Tônus de base     

Máxima contração voluntária (MCV)     

 

7. Exames laboratoriais 

Hematócrito  Insulina de 60 min  Gama GT  

Hemoglobina  Insulina de 90 min  FSH  

Leucócito  Insulina de 120 min  LH  

Plaquetas  Colesterol  Progesterona  

Glicemia de jejum  Trigliceriddeos   Prolactina   

Glicemia de 30 min  HDL  Testosterona total  

Glicemia de 60 min  LDL  Estradiol  

Glicemia de 90 min  Ureia   DHEAS  

Glicemia de 120 min  Creatinina    

Insulina de jejum  TGO    

Insulina de 30 min  TGP    
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APÊNDICE B – TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu, ____________________________________________, na qualidade de paciente, consinto 

participar na pesquisa intitulada “Avaliação eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico no ciclo 

menstrual normal e na síndrome dos ovários policísticos.” Permito que Maria Thereza Albuquerque 

Barbosa Cabral Micussi  (CRFITO Nº. 87.867-F) comande a coleta de dados acerca da minha história 

ginecológica e realize um exame ginecológico através do toque vaginal. Por fim, serei testada com um 

equipamento (EMG System) para avaliar a força muscular dos músculos do assoalho pélvico 

(períneo).  

FUI DEVIDAMENTE ESCLARECIDA QUE:  

1. Terei a liberdade de me recusar a participar ou retirar meu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 

2. Será mantido sigilo absoluto e em nenhum momento será divulgado o meu nome ou invadida a 

minha privacidade quanto aos dados confidenciais colhidos e será garantido ressarcimento de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

3. Nenhuma interferência no meu tratamento será feita pelos pesquisadores.   

4. Os dados obtidos na pesquisa serão empregados exclusivamente para a finalidade contida no 

protocolo; o arquivamento do material será mantido no Departamento de Toco-Ginecologia da UFRN, 

por tempo previsto em lei e os resultados, se positivos, serão postos à minha disposição.  

5. Existe importância desse estudo adicional, com benefícios visando à descoberta de novas técnicas 

de diagnóstico e tratamento, tanto para minha pessoa  como para outros seres humanos portadores 

dessa enfermidade. 

_______________________________________ 

Paciente (RG:        ) 

 

 

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR: 

Eu expus todos os esclarecimentos acima apresentados aos indivíduos participantes do estudo. A ele(s) 
foram passados e compreendidos os riscos, os benefícios e as obrigações relacionados a esse projeto de 
pesquisa. 

Natal, ____ de _____________ de 2012. 

 

_______________________________________ 

Maria Thereza Micussi – Pesquisadora responsável.  
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