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RESUMO 

 

Introdução: A Síndrome dos ovários policísticos (SOP) cujas características clássicas 

(irregularidade menstrual, anovulação crônica, infertilidade e hiperandrogenismo), está associada a 

aspectos da síndrome metabólica (SM), como obesidade e resistência à insulina. O grau de obesidade 

determina níveis diferentes de inflamação, aumentando citocinas participantes de funções 

metabólicas e endócrinas, além de modular a resposta imunológica. Alterações metabólicas, somada 

ao desequilíbrio dos hormônios sexuais subjacentes à menstruação irregular vistas na SOP podem 

desencadear processos alérgicos e a elevação de anticorpos IgE totais e específicos indicam que um 

processo de sensibilização foi iniciado. Objetivo: Avaliar a influência da SOP sobre parâmetros 

bioquímicos e níveis de IgEs total e específicas para aeroalérgenos em mulheres obesas. 

Metodologia: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foram recrutadas 80 voluntárias 

com IMC ≥ 30 kg/m2 e idade entre 18 e 45 anos. Dentre estas, 40 portadoras SOP, segundo os 

critérios de Rotterdam e 40 não portadoras de SOP (grupo controle). Todas foram analisadas quanto 

aos parâmetros antropométricos, clínicos, ginecológicos, entrevistadas utilizando-se questionário e 

submetidas à coleta de sangue para realização de exames laboratoriais de bioquímica clínica: 

colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum, uréia, creatinina, 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) e imunológicos: IgE total e 

específicas para Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae e 

Dermatophagoides microceras. A análise estatística foi realizada através do software SPSS 15,0 por 

meio dos testes Qui-Quadrado, Fisher, teste T de Student e Regressão logística binária, com nível de 

significância (p<0,05). Resultados: Observou-se no grupo das obesas com SOP que 29 (72,5%) 

apresentaram ciclo menstrual variável e 27 (67,5%) tiveram dificuldade de engravidar. Quanto à 

relação cintura-quadril, maior média também foi verificada nas obesas com SOP (0,87). A média das 

concentrações séricas de HDL (36,9 mg/dL) e de ALT (29,3 U/L) apresentaram-se acima do nível de 

normalidade nas obesas com SOP, com relação estatisticamente significante. Na análise da IgEs total 

e específica para D. pteronyssinus, resultados elevados também foram predominantes nas obesas com 

SOP, com concentração sérica de (365,22 UI/mL) e (6,83 KU/L), respectivamente, também 

estatisticamente significantes. Conclusões: Observou-se predominância de casos com níveis 

elevados de IgE total no grupo das obesas com SOP, 28 (70%) das participantes, cuja média da 

concentração sérica do grupo foi de 365,22 UI/mL. Nas análises das IgEs Específicas entre os 

grupos, o alérgeno Dermatophagoides pteronyssinus apresentou maior dispersão e média dos 

resultados de sensibilização no grupo das obesas com SOP, cuja média da concentração sérica foi de 

6,83 KU/L. 

Palavras-chave: Obesidade, Alérgenos e Síndrome do Ovário Policístico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) whose classic features (menstrual irregularity of 

oligo/ amenorrhea type, chronic anovulation, infertility and hyperandrogenism clinical and/ or 

biochemical), is associated with aspects of metabolic syndrome (MS), as obesity and insulin 

resistance. The level of obesity determines different levels of inflammation, increasing cytokines 

participants of metabolic and endocrine functions, beyond modulate the immune response. Metabolic 

changes, added to the imbalance of sex hormones underlying irregular menstruation observed in 

(PCOS) can trigger allergic processes and elevation of total and specific IgE antibodies indicate that 

a sensitization process was started. Objective: To evaluate the influence of PCOS on biochemical 

parameters and levels of total and specific IgE to aeroallergens in obese women. Methods: After 

approval by the Committee of Ethics in Research, were recruited 80 volunteers with BMI ≥ 30 kg/m2 

and age between 18 and 45 years. Among these, 40 with PCOS according to the Rotterdam criteria 

and 40 women without PCOS (control group). All participants were analysed with regard to 

anthropometric, clinical, gynecological parameters, interviewed using a questionnaire, and 

underwent  blood sampling for realization of laboratory tests of clinical biochemistry: Total 

cholesterol, LDL-cholesterol, HDL- cholesterol, Triglycerides, Fasting glucose, Urea, Creatinine, 

Aspartate aminotransferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT) and immunological: total and 

specific IgE to Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae and 

Dermatophagoides microceras.Statistical analysis was performed using SPSS 15.0 software through 

the chi-square tests, Fisher, Student t test and binary logistic regression, with significance level (p 

<0.05). Results: It was observed in the group of obese women with PCOS that 29 (72.5%) had 

menstrual cycle variable and 27 (67.5%) had difficulty getting pregnant. According to waist-hip 

ratio, higher average was also observed in obese PCOS (0.87). Blood level of HDL (36.9 mg/dL) and 

ALT (29.3 U/L) were above normal levels in obese women with PCOS, with statistically significant 

relationship. In the analysis of total and specific IgE to D. pteronyssinus high results were also 

prevalent in obese PCOS, with blood level (365,22 IU/mL) and (6.83 kU/L), respectively, also 

statistically significant. Conclusions: Observed predominance of cases with high levels of total IgE 

in the group of obese women with PCOS, 28 (70%) of the participants, whose mean blood 

concentration of the group was 365.22 IU/mL. In the analysis of Specific IgE between the groups, 

the allergen Dermatophagoides pteronyssinus showed greater dispersion and average the results of 

sensitization in the group of obese PCOS, whose mean blood concentration was 6.83 kU/l. 

Keywords: Obesity, Allergens and Polycystic Ovary Syndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP) 

 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) enquadra-se como um dos distúrbios 

endocrinológicos que acomete com mais frequência as mulheres em idade reprodutiva. A 

estimativa é que 105 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos de idade apresentem a SOP no 

mundo todo (EHRMANN, 2005). 

Desde 1935, quando Stein e Leventhal relataram o quadro dos “ovários policísticos”, 

muitos estudos foram desenvolvidos com o intuito de aprimorar os conhecimentos sobre este 

tema. Várias discussões referentes à fisiopatologia, associações clínicas, repercussões sobre 

saúde reprodutiva e conduta terapêutica foram realizadas durante esta época. Do ponto de vista 

clínico, a SOP tem se destacado em vários estudos como uma das desordens endócrinas mais 

comuns na idade reprodutiva e sua prevalência varia de 6% a 10% em mulheres menacme 

(AZZIZ et al., 2004). 

A SOP é a causa mais comum de hiperandrogenismo na mulher adulta e, de forma mais 

tradicional possui as seguintes características: irregularidade menstrual (oligo/amenorréia), 

hirsutismo, infertilidade, acne, alopécia androgenética, obesidade, acantose nigricans, níveis 

plasmáticos elevados dos androgênios e do hormônio luteotrófico e ovários policísticos ao 

ultrassom. Essas alterações manifestam-se com diferentes prevalência e intensidade, entre 

diferentes grupos de mulheres portadoras da síndrome. De acordo com os critérios diagnósticos 

atualmente utilizados, diversos fenótipos da SOP são descritos, com características particulares, 

em se tratando de apresentação clínica e perfil de risco cardiovascular (AZZIZ et al., 2005; 

ESCOBAR-MORREALE et al., 2005). 

Em relação aos ovários policísticos, estes se apresentam aumentados em volume, pela 

hiperplasia das células da teca e estroma ovariano e pelo acúmulo dos microcistos subcapsulares 

(FERREIRA et al., 2006; NORMANDO et al., 2003; PINHEIRO et al., 2001). No diagnóstico 

por imagem realizado através de ultrassonografia é possível observar esta morfologia policística, 

com presença de 12 ou mais folículos, medindo de 2 a 9 mm de diâmetro e/ou volume ovariano 

acima de 10 cm
3
 (SILVA et al., 2006). 

 Estudos genéticos sugerem que a SOP é um transtorno complexo e que envolve vários 

genes. Variantes genômicas em genes relacionados à biossíntese, regulação e ação dos 

andrógenos (CYP17, CYP21, CYP11α, 17βH5D5, SHBG, receptor androgênico, 11β-HSD e 

H6PD), à ação e à secreção da insulina (INSR, VNTR, IRS-1, IRS-2, CAPN10, PPARγ), fator de 
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crescimento (IGF), à secreção e à ação das gonadotrofinas (folistadina) e à síntese e metabolismo 

do ácido retinóico, assim como genótipos pró-inflamatórios (variantes dos genes do TNF-α, IL-

6) podem estar envolvidos na predisposição genética da SOP (AZZIZ et al., 2005). 

A SOP é um tipo de síndrome metabólica feminina e como tal, o elemento 

fisiopatogênico básico é o hiperinsulinismo. A predisposição para obesidade, diabetes mellitus 

(DM), hipertensão arterial, dislipidemia e, possivelmente, doença cardiovascular tem origem na 

resistência insulínica que pode ser observada em graus variados em mulheres afetadas. A ação 

insulínica sobre o ovário ocorre de forma direta e sinérgica como o hormônio luteinizante (LH), 

estimulando a síntese de andrógenos e de forma indireta, inibindo a produção hepática da 

globulina carreadora de hormônios sexuais, permitindo a circulação de grandes quantidades de 

androgênios livres e biologicamente ativos, que contribuem para o estado oligo-anovulatório e 

sua manutenção. A abordagem terapêutica básica da síndrome consiste no controle do 

hiperinsulinismo, podendo ser recomendados dieta, redução ponderal, atividade física e 

medicamentos sensibilizantes à insulina (AZZIZ et al., 2005; ESCOBAR-MORREALE et al., 

2005; QUIN et al., 2006). 

Redução da dilatação controlada por fluxo da artéria branquial, consequente rigidez 

arterial e aumento da espessura íntima-média da carótida, têm sido observadas em mulheres 

jovens com SOP, independente da presença de obesidade. Todas as três alterações da função 

endotelial supracitadas estão relacionadas a um risco aumentado de acidente cardiovascular 

(QUIN et al., 2006; DOKRAS et al., 2005). Essas alterações que surgem nas mulheres com SOP 

poderiam resultar da hiperatividade do sistema enzimático P-450c17, ocasionando um aumento 

da secreção de andrógenos adrenais e ovarianos, ou ainda de uma ação estimuladora da insulina 

sobre a esteroidogênese ovariana e adrenal, através da sua ligação a receptores específicos, ou da 

somatomedina C (IgF-1), presentes na células tecais (WICKENHEISER; NELSON; 

McALLISTER et al., 2005). 

 

1.1.1 Critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

Em 1990, o National Institutes of Health (NIH) formou um grupo para discutir o tema. 

Não houve consenso sobre a nomenclatura a ser utilizada para designar essa condição, mas 

foram estabelecidos dois critérios que devem estar simultaneamente presentes para o diagnóstico 

da SOP, a saber: oligo ou anovulação e hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial, excluídas 

outras etiologias (DOKRAS et al., 2005). 
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Em maio de 2003, na cidade de Rotterdam, Holanda, foi realizada uma oficina de 

trabalho com um grupo de especialistas que estabeleceu o que ficou conhecido pelo “Consenso 

de Rotterdam”. O Consenso definiu a nomenclatura estabelecendo que se trata de uma síndrome 

e, como tal, não pode ser identificada apenas por um sinal ou sintoma. Estabeleceu ainda, 

critérios diagnósticos clínicos e/ou laboratoriais e/ou morfológicos, devendo-se para tanto afastar 

outras causas de hiperandrogenismo e anovulação. A rigor, a única modificação significativa em 

relação ao estabelecido em 1990 foi a inclusão do aspecto morfológico ovariano policístico ao 

ultrassom realizado entre o terceiro e o quinto dia do ciclo menstrual, definido pela presença de 

12 ou mais folículos de 2-9 mm e/ou volume ovariano superior a 10 ml em pelo menos um dos 

ovários, como um dos elementos diagnósticos. Ficou definido que pelo menos dois dos três 

seguintes achados devem estar presentes: oligo ou anovulação, hiperandrogenismo clínico e/ ou 

laboratorial e ovários policísticos à ultrassonografia. Outras etiologias de hiperandrogenismo 

devem ser excluídas, como hiperplasia adrenal congênita, tumores secretores de androgênios e 

síndrome de Cushing (THE ROTTERDAM ESHRE/ASRM, 2004). 

Estima-se que o grupo de pacientes diagnosticadas com estes critérios seja mais de 50% 

maior que o grupo que utilizou os parâmetros do NIH, apesar do primeiro incluir pacientes com 

menor nível de gravidade. Dos três principais fenótipos identificados, suspeita-se que, pelo 

menos um não corresponda ao diagnóstico de SOP: pacientes anovulatórias, com ovários 

policísticos e sem excesso androgênico (WEARING et al., 2006; BRAY, 2003). 

A heterogeneidade do quadro clínico e a falta de uniformidade nas definições da SOP 

dificultam sobremaneira estudos epidemiológicos e ensaios clínicos, particularmente no que diz 

respeito à sua comparabilidade. Há pelo menos duas décadas, estudiosos tentam estabelecer um 

consenso para a definição de critérios diagnósticos (WICKENHEISER; NELSON; 

McALLISTER et al., 2005; QUIN et al., 2006; DOKRAS et al., 2005). 

Além disso, todavia, têm sido propostos outros tipos de parâmetros. Os critérios, listados 

na Tabela 1 diferem em termos de quais e quantas são as condições necessárias para um 

diagnóstico. No entanto para estabelecer um diagnóstico da SOP em mulheres adultas, condições 

com fenótipos semelhantes devem ser excluídas. Todos os critérios exigem a exclusão de outras 

desordens como a hiperplasia adrenal congênita não clássica, síndrome de Cushing, 

hiperprolactinemia, hipotireoidismo, acromegalia, insuficiência ovariana prematura, uma 

neoplasia adrenal virilizante ou ovariana, ou uma condição relacionada a medicamento 

(BREMER, 2010). 
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   Tabela 1 - Diferentes conjuntos de critérios diagnósticos para a SOP. 

Definição/ ano Critérios Diagnósticos 

 

NIH/1990 

 

Requer a presença simultânea de: 

   1. Hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial 

    2. Disfunção ovulatória 

 

Rotterdam (ESHRE/ASRM/2003) 

 

Requer a presença de pelo menos dois critérios: 

1. Hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial 

2. Disfunção ovulatória 

3. Morfologia ovariana policística ao ultrassom 

 

AES/2006 

 

 

Requer a presença de hiperandrogenismo clínico e/ou 

laboratorial e mais um dos critérios: 

1. Disfunção ovulatória 

2. Morfologia ovariana policística ao ultrassom 

 

Androgen Excess and PCOS Society/2009 

 

 

Requer a presença simultânea de: 

1. Hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial 

2. Morfologia ovariana policística ao ultrassom 

Fonte: Adaptada de (MARCONDES, BARCELLOS, ROCHA, 2011). 
Nota: NIH: National Institutes of Health, ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology, ASRM: 

American Society for Reproductive Medicine, AES: Androgen Excess Society, PCOS: Polycystic ovary syndrome. 

 
 

1.2 OBESIDADE 

 

O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal ou 

excessivo que possa danificar a saúde (WHO, 2006). 

A obesidade é reconhecida como o maior problema de saúde em diversos países do 

mundo, cuja incidência desta condição está aumentando numa proporção alarmante. A tendência 

global de aumento da obesidade indica que as atuais medidas de prevenção, tratamento e 

controle desta condição são ineficientes. A obesidade aumenta significativamente o risco de 

desenvolvimento de numerosas enfermidades incluindo hipertensão arterial, infarto do 

miocárdio, doença respiratória, DM2, osteoartrite, certos cânceres e várias desordens musculares, 

particularmente as dos membros inferiores e pés (WEARING et al., 2006), além de estar 

associada à diminuição da expectativa de vida (BRAY, 2005). 
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1.2.1      Prevalência da obesidade 

 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada entre 2008-2009, a 

obesidade afeta 14,8% da população adulta brasileira, atingindo 12,5% dos homens e 16,9% das 

mulheres do país. Os obesos representam cerca de 25%  do total de homens com excesso de peso 

e cerca de um terço do total de mulheres com excesso de peso (BRASIL, 2010). 

Em âmbito mundial, estima-se que em 2008 aproximadamente 52 milhões de adultos 

estavam obesos. A prevalência da obesidade quase duplicou entre 1980 e 2008 no mundo. Em 

2008, 10% dos homens e 14% das mulheres no mundo estavam obesos, em comparação com 5% 

dos homens e 8% das mulheres em 1980 (FINUCANE et al., 2011). 

A obesidade no mundo desenvolvido não pode mais ser considerada somente uma doença 

de grupos com alto status socioeconômico. Já é percebido que a carga da obesidade em cada país 

desenvolvido tende a deslocar para os grupos com status socioeconômico mais baixo, enquanto o 

PIB (produto interno bruto) do país aumenta (GALE; CASTRACANE; MANTZOROS, 2004). 

A frequência do excesso de peso na população supera em oito vezes o déficit de peso 

entre as mulheres e em quinze vezes o da população masculina. Num universo de 95,5 milhões 

de pessoas de 20 anos ou mais de idade há 3,8 milhões de pessoas (4%) com déficit de peso e 

38,8 milhões (40,6%) com excesso de peso, das quais 10,5 milhões são consideradas obesas. 

Esse padrão se reproduz, com poucas variações, na maioria dos grupos populacionais analisados 

no Brasil (Tabela 2) (IBGE, 2004). 

Nas mulheres, a diferenciação entre os meios urbano e rural não ocorre com a mesma 

intensidade, a presença de excesso de peso é sempre maior no meio rural. A exceção é o 

Nordeste, onde a participação no urbano é maior (39,4% contra 36,8%). Entre os homens obesos, 

as proporções são muito menores no Brasil rural (5,1%) do que no Brasil urbano (9,7%). Na 

população feminina, a diferenciação é menor (13,2 % no urbano e 12,7% no rural). 

Considerando-se os obesos de um modo geral, o percentual mais alto foi o das mulheres que 

vivem na área rural da região Sul (18,6 %), enquanto o menor foi o dos homens do Nordeste 

rural (3,2%) (Tabela 2) (IBGE, 2004). 

Com relação ao Estado do Rio Grande do Norte, a POF revelou que a prevalência de 

déficit de peso, sobrepeso e obesidade eram respectivamente 1,5%, 36,9% e 8,9% para o gênero 

masculino, e 5,2%, 43% e 13% para o gênero feminino. Na capital do Estado – Natal, os valores 

exibidos foram 0,8%, 42,3% e 10,8% para os homens e 3,9%, 43,1% e 11,1% (IBGE, 2004). 
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1.2.2 Etiologia da obesidade 

 

A etiologia da obesidade é complexa e ainda não está totalmente esclarecida. Entretanto, 

de uma forma simplificada, podemos dizer que a obesidade é um distúrbio do equilíbrio 

energético (BRAY, 2003). Uma vez que a mesma é caracterizada como uma doença 

multifatorial, ou seja, como o resultado de uma complexa interação entre fatores 

comportamentais, culturais, genéticos, fisiológicos e psicológicos, ela pode, dessa forma, ser 

classificada em dois contextos: por determinação genética ou fatores endócrinos e metabólicos, 

ou então influenciada por fatores externos, sejam eles de origem dietética, comportamental ou 

ambiental (BRAY, 2005). 

A obesidade por determinação genética ou fatores endócrinos e metabólicos é, de fato, 

frequentemente causada por alguma anormalidade no mecanismo regulador da alimentação, 

podendo resultar de fatores psicogênicos que afetam essa regulação ou de anormalidades do 

próprio sistema regulador. A obesidade psicogênica está relacionada à ideia de que hábitos 

alimentares sadios exigem três refeições substanciais por dia, e também ao excesso de ingestão 

alimentar que acontece sob condições estressantes. A obesidade por deficiência no sistema 

regulador pode estar relacionada tanto a lesões nos núcleos ventromediais do hipotálamo, as 

quais resultam em alimentação excessiva levando à deposição de gordura, quanto a defeitos nos 

genes que codificam proteínas responsáveis pelo controle do metabolismo energético 

(GUYTON; HALL, 2002). 

Enquanto que a obesidade influenciada por fatores externos pode se instalar por diversas 

razões: uso de medicamentos que induzem ganho de peso, obesidade por inatividade física 

(sedentarismo, incapacidade obrigatória ou idade avançada), cessação do tabagismo e fatores 

dietéticos (BRAY, 2003). 
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Tabela 2 - Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população com 20 

ou mais anos de idade, por gênero e situação de domicílio, segundo as Grandes Regiões – 

período 2002-2003. 

Grandes 

Regiões 

Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população 

com 20 anos ou mais de idade, por gênero e situação de domicílio (%). 

Masculino Feminino 

Total 
Situação de domicílio 

Total 
Situação de domicílio 

Urbano Rural Urbano Rural 

Déficit de peso 

Brasil 2,8 2,7 3,5 5,2 5,1 6,1 

Norte 2,4 2,5 2,2 5,2 5,2 5,1 

Nordeste 3,5 3,3 4,0 6,2 5,9 7,2 

Sudeste 2,8 2,7 4,2 5,0 4,9 6,2 

Sul 2,0 1,9 2,3 3,7 3,7 3,6 

Centro-Oeste 2,4 2,3 3,3 6,2 6,2 6,3 

Excesso de peso 

Brasil 41,1 43,8 28,5 40,0 39,9 40,7 

Norte 35,9 38,7 28,0 35,0 34,8 35,7 

Nordeste 32,9 37,8 21,0 38,8 39,4 36,8 

Sudeste 44,4 45,7 32,0 40,7 40,5 43,1 

Sul 46,2 47,7 40,0 43,4 42,4 49,2 

Centro-Oeste 43,4 44,9 34,2 37,1 36,4 42,5 

Obesidade 

Brasil 8,9 9,7 5,1 13,1 13,2 12,7 

Norte 7,7 9,0 3,9 10,6 10,8 9,9 

Nordeste 6,7 8,1 3,2 11,7 12,0 10,8 

Sudeste 10,0 10,3 7,0 13,8 13,9 13,0 

Sul 10,1 10,7 7,7 15,1 14,4 18,6 

Centro-Oeste 8,6 9,0 6,1 10,6 10,5 11,7 

Fonte: Adaptada de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índice de Preços, 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. 

 

 



27 

 

1.2.3 Medidas antropométricas no diagnóstico da obesidade  

 

 O número de técnicas para medição da composição corporal aumentou e a precisão 

melhorou nos últimos 25 anos (BRAY, 2003). Hoje em dia, vários são os métodos disponíveis 

para a estimativa da gordura corporal total: absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA), 

impedanciometria, densidade corporal, medida de espessura de dobras cutâneas, etc. Entretanto, 

muitas destas técnicas apresentam elevado custo e baixa aplicabilidade em situações clínicas 

(NHLBI, 2000) e, mesmo as técnicas mais simples, como a impedanciometria e a antropometria, 

exigem procedimentos protocolares que nem sempre são observados, diminuindo sobremaneira a 

validade das mesmas. Uma alternativa de baixo custo operacional e relativa simplicidade que 

tem sido recomendada com frequência para avaliar o estado nutricional é o índice de massa 

corpórea (IMC) (COSTA RF et al., 2007). 

O IMC é um simples índice de peso por altura comumente usado para classificar baixo 

peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade em indivíduos adultos (NHLBI, 2000; COSTA RF et al., 

2007; WHO, 2000). É definida como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura 

em metros (kg/m
2
). O IMC fornece a medida mais útil do nível populacional de sobrepeso e 

obesidade porque é a mesma para ambos os sexos e para todas as idades de adultos. Entretanto, 

deve-se considerar como um guia bruto porque pode não corresponder ao mesmo grau de 

gordura em indivíduos diferentes (NHLBI, 2000), além de não ser capaz de identificar a 

quantidade de gordura corpórea ou as diferenças proporcionais entre os diferentes componentes 

corporais e não poder ser utilizado em crianças devido às frequentes variações de peso de acordo 

com a idade (GUILLAUME et al., 1998). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como 

“sobrepeso” um IMC igual ou maior que 25 e “obesidade” um IMC igual ou maior do que 30. 

Estes pontos de corte fornecem um nível para a avaliação individual, mas há evidência de que o 

risco de doença crônica nas populações aumente progressivamente com o IMC de 21 (WHO, 

2006). 

Em estudos epidemiológicos, com o objetivo de estimar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade de populações, ou de apontar tendências longitudinais para o estado nutricional, o 

IMC tem sido amplamente utilizado, mostrando-se uma ferramenta eficiente e válida para este 

fim
 
(NHLBI, 2000; COSTA RF et al., 2007; WHO, 2000). 

A circunferência abdominal é a segunda dimensão antropométrica essencial. Sua medição 

pode ser feita usando uma fita resistente e inelástica colocada horizontalmente ao redor do 

abdômen, paralelo ao chão, e também no umbigo (linha natural da cintura) ou na circunferência 

mais estreita. Em mulheres, uma circunferência abdominal maior que 88 cm indica obesidade 
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central; em homens, o ponto de corte é 102 cm. Assim como o IMC, a relação entre gordura 

visceral e fatores de risco varia entre e dentro das populações (BRAY, 2003). 

O método antropométrico alternativo para análise da composição corporal consiste nas 

medidas de perímetros em regiões específicas do corpo. Conceitualmente, o maior acúmulo de 

gordura na região central do corpo – ou um padrão centrípeto de distribuição regional de gordura 

corporal – é caracterizado pela maior quantidade desta nas regiões do tronco, principalmente no 

abdômen, e relativamente menor quantidade da mesma nas extremidades. Em contrapartida, o 

padrão periférico de distribuição da gordura corporal é definido pelo maior depósito de gordura 

nas extremidades, sobretudo nas regiões dos quadris, glútea e da coxa superior em comparação 

com o tronco (Figura 1). Em virtude disso, a razão entre o perímetro da cintura e dos quadris 

vem sendo empregada frequentemente para caracterizar se a gordura corporal é reunida 

predominantemente na região central do corpo ou na extremidade. Para a realização das medidas 

dos perímetros é empregada fita antropométrica inelástica que permita aplicar pressão constante 

sobre a superfície da pele durante toda a medição. Sobre a interpretação dos valores encontrados 

na razão cintura/quadris, a literatura dispõe de indicadores referenciais que podem identificar a 

intensidade do risco predisponente ao aparecimento e ao desenvolvimento de disfunções 

metabólicas crônicas de acordo com a idade e sexo do avaliado (GUEDES, 2006). 

 

 

 

 

 

Informações sobre as medidas das dobras cutâneas como procedimento direcionado à 

avaliação da composição corporal são válidas e estão alicerçadas na observação de que grande 

quantidade da gordura corpórea se encontra localizada no tecido subcutâneo, e, dessa forma, 

dimensões de sua espessura são utilizadas como indicador da quantidade de gordura localizada 

naquela região do corpo. Como a disposição da gordura localizada no tecido subcutâneo não se 

 

Figura 1 – Distribuição do tecido adiposo no abdômen e/ou área dos quadris e/ou 

nádegas (Adaptada de KRAMER et al. 2009). 
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apresenta de forma uniforme por todo o organismo, as medidas de espessura das dobras cutâneas 

devem ser realizadas em várias regiões a fim de se obter visão mais clara sobre sua disposição 

(GUEDES, 2006). As pregas cutâneas subescapular, suprailíca e do tríceps são as mais 

comumente medidas (SICHIERI et al., 1999) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Regiões de pregas cutâneas (A) biciptal, (B) triciptal, (C) subescapular e (D) 

suprailíaca (UNIFESP, 1997). 

 

Por fim, a DXA (absorciometria por dupla emissão de raios-X) é um método no qual dois 

feixes de raios-X de energia muito baixa, porém diferentes, são passados através do corpo. Os 

feixes são atenuados para estimar a massa magra do organismo, a gordura corporal, e o índice 

mineral ósseo. A análise de impedância bioelétrica é um método indireto que utiliza medidas de 

resistência e impedância entre pontos pré-estabelecidos para determinar o conteúdo de água do 

corpo, a massa magra e a gordura corpórea. A determinação da densidade corporal e sua partição 

em compartimento gorduroso e não gorduroso, baseado no fato de que a gordura flutua e os 

constituintes não gordurosos afundam, é outro método de medição da composição do organismo. 

Além das técnicas de imagem, nas quais a distribuição regional da gordura corpórea pode ser 

determinada por tomografia computadorizada ou ressonância magnética (BRAY, 2003). 

 

1.3 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E OBESIDADE 

 

A associação entre obesidade e subfertilidade parece estar relacionada, ao menos 

parcialmente, com a redução da frequência das ovulações. A SOP é uma causa comum de 

infertilidade por fator ovulatório que acomete de 5 a 7% das mulheres, com frequente associação 

com índice de massa corpórea ≥25 kg/m
2
 (sobrepeso ou obesidade). Existe uma interação 

complexa entre obesidade e SOP, sendo a anovulação mais comum nas mulheres com SOP 

obesas (>50% das pacientes com SOP) que nas portadoras de SOP não obesas (PASQUALI, 

2006). 

A B D C 
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Comparadas com mulheres portadoras de SOP com peso adequado, as pacientes obesas 

são caracterizadas por pior perfil hormonal e metabólico, condição que é negativamente 

influenciada na presença de fenótipo abdominal visceral. Esse fenótipo é definido como 

circunferência da cintura maior que 88 cm em mulheres e está associado com um estado de 

hiperandrogenismo (HA), resistência à insulina (RI) e hiperinsulinemia (HI) compensatória 

(PASQUALI, 2006). 

As prevalências de obesidade e hipertensão arterial em mulheres que apresentam SOP são 

altas. Glicemias elevadas e perfil lipídico anormal estão muitas vezes associados a este quadro 

clínico. Alterações metabólicas estas que costumam ocorrer tanto em pacientes obesas como 

magras (EHRMANN, 2005; AZZIZ et al., 2005). 

Em estudo comparativo realizado entre pacientes de peso normal e com 

sobrepeso/obesas, observou-se uma diminuição evidente dos índices de sensibilidade à insulina 

quando a obesidade se fez presente, o que pode estar relacionado à Síndrome Metabólica (KUBA 

et al., 2006). As pacientes obesas, especialmente, apresentam tendência à RI, além de uma maior 

incidência de tolerância aos carboidratos e DM2, hipertensão arterial e risco aumentado para 

doença cardiovascular (DCV) (EHRMANN et al., 2006; FERREIRA et al., 2006; FILHO et al., 

2006; KANDARAKIS et al., 2007; KUBA et al., 2006). 

Estudos relatam que em mulheres portadoras de SOP existem mais folículos em estágio 

antral, sugerindo menor atresia nesse estágio, o que poderia afetar adversamente a maturação 

folicular pelo aumento da concentração de espécies reativas de oxigênio, causando dano 

folicular. Por outro lado, a dinâmica folicular pode ser prematuramente comprometida via 

mecanismo de luteinização folicular prematura causada pela hipersensibilidade ao hormônio 

luteinizante (LH). Embora esse mecanismo não esteja totalmente elucidado, não existem dúvidas 

de que uma endocrinopatia esteja envolvida na diminuição da frequência das ovulações nas 

pacientes obesas e com sobrepeso portadoras de SOP (NELSON; FLEMMING, 2007). 

Até recentemente, a SOP tem sido reconhecida como uma desordem hiperandrogênica 

proveniente de secreção pituitária de gonadotrofinas ou uma desordem ovariana (BUGGS; 

ROSENFIELD, 2005). Mais consistentemente observa-se que os androgênios influenciam na 

função e distribuição dos adipócitos pela inibição da diferenciação dos mesmos, modulando a 

lipólise e lipogênese. Diferentes compartimentos de tecido adiposo apresentam disfunção 

fenotípica heterogênea na SOP. Como exemplo, a lipólise catecolamina-induzida é mais elevada 

em gordura visceral que em gordura subcutânea, o que é uma possível ligação para o aumento do 

acúmulo de gordura neste depósito específico em mulheres com SOP. Expressão deprimida de 
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receptores adrenérgicos e lipase hormônio-sensível em gordura subcutânea podem explicar 

porque a lipólise é menor (KUK et al.,  2005; DICKER et al., 2004; ARNER, 2005). 

Os mecanismos que causam RI na SOP têm muitas semelhanças com aqueles observados 

em relação à adiposidade visceral (KABIR et al., 2005). O acúmulo de gordura nos 

compartimentos visceral é contraditório com o fato de que a lipólise neste depósito é mais 

elevada do que em depósitos de gordura subcutânea, a menos que estas altas taxas de 

mobilização de gordura sejam acompanhadas por altas taxas de deposição de gordura. Dicker et 

al., 2004, propôs que o aumento da lipólise é importante no desenvolvimento da RI na SOP. Os 

ácidos graxos livres em excesso provenientes da lipólise/hidrólise de acilgliceróis em adipócitos 

se acumulam na veia porta-hepática e isto induz uma disfunção hepática (DICKER et al., 2004; 

KABIR et al., 2005; BERGMAN; ADER, 2000). Isto contribui para o aumento da secreção de 

glicose, provocando secreção pancreática de insulina e captação de glicose no tecido adiposo 

(BLOUIN et al., 2009). 

Os mecanismos pelos quais a obesidade influencia a fisiopatologia e a expressão clínica 

da SOP são complexos e não estão completamente elucidados (PASQUALI, 2006). Acredita-se, 

contudo, que a obesidade desempenhe um papel distinto na fisiopatologia do HA em mulheres 

portadoras da SOP. Diversos fatores são muito importantes para compreender a complexidade 

entre obesidade e SOP: a insulina, o sistema de fatores de crescimento, o sistema opióide, 

estrogênios e diversas citocinas, destacando a leptina, que tem sido extensivamente estudada 

(PASQUALI et al., 2007). 

HA e obesidade têm diversos mecanismos moleculares parecidos que influenciam no 

percurso de cada condição (Fig 3). Obesidade: Na presença do excesso de tecido adiposo, o 

aumento da lipólise, que estimula secreção pancreática de insulina pode, eventualmente, causar 

RI. O tecido adiposo também provoca inflamação de baixo grau através da liberação de uma 

ampla variedade de mediadores que influenciam na distribuição corporal (através da ativação da 

síntese de andrógenos) e aumentam a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como o fator de 

necrose tumoral (TNFα) e interleucina 6 (IL-6). A obesidade está frequentemente relacionada à 

disfunção ovariana devido a estes mecanismos anteriormente citados, especialmente através dos 

seus efeitos sobre a secreção de insulina. Inflamação de baixo grau está associada à diminuição 

da liberação da liberação de mediadores pró-inflamatórios; ambas as condições estão associadas 

com a RI. O aumento da secreção de leptina provoca a secreção de gonadotrofinas e, juntamente 

com citocinas pró-inflamatórias causam o aumento da síntese de andrógenos (VILMANN et al., 

2012). 
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Figura 3 - Relação entre HA, RI e obesidade (VILMANN et al., 2012 (adaptada)). 

 

A HI contínua provoca o desenvolvimento da RI, aumento da deposição de gordura e 

influencia na função ovariana por meio da estimulação direta da biossíntese hormonal. O HA 

está associado com a HI, porém esta relação não esta claramente esclarecida, mas pode estar 

relacionada com o aumento da deposição de tecido adiposo e com o aumento da lipólise no HA, 

que diminui a diferenciação dos adipócitos e aumenta a lipólise e lipogênese na gordura 

subcutânea, além de provocar deposição de gordura visceral. HA está associado com o aumento 

da atividade da glicogênio sintase quinase-3 (GSK3), com defeito na proteína quinase-C e 

estimulação de receptores de andrógenos. O aumento na produção de andrógenos afeta o eixo 

hipotálamo-hipófise-ovariano e provoca disfunção ovariana, que pode induzir a secreção de 

adipocitocinas e causar diretamente o aumento da biossíntese de andrógenos, contribuindo para a 

patogênese e gravidade do HA e deposição de tecido adiposo (CHANG et al., 2008). 

 

1.4 PROCESSOS ALÉRGICOS 

 

 Manifestações alérgicas são ocasionadas pela produção de anticorpos específicos para 

alérgenos existentes no ambiente, tais como proteínas de ácaros, alimentos, veneno de insetos, 
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pólens e fungos. O diagnóstico das enfermidades alérgicas é feito inicialmente por história 

clínica detalhada e pelo exame físico. Para a confirmação do diagnóstico é necessário demonstrar 

a presença de imunoglobulina E (IgE) específica contra os alérgenos envolvidos na história 

clínica. Atualmente há grande variedade de métodos in vivo e in vitro para avaliar a presença de 

anticorpos antígenos- específicos da classe IgE (HAMILTON; ADKINSON, 2003). 

Doenças inflamatórias crônicas das vias aéreas, como a asma brônquica e rinite, 

manifestam-se por obstrução com graus de intensidade e reversibilidade variáveis. O grau da 

inflamação é determinante para o prognóstico, pois condiciona fortemente a evolução clínica e 

funcionalidade das vias aéreas (GERALDES; TODO-BOM; LOUREIRO, 2009). 

A reação inflamatória das mucosas das vias aéreas inferiores leva às manifestações 

clínicas da doença: episódios recorrentes de tosse, constrição torácica, dispneia e sibilância. 

Além de um forte componente genético na patogênese da asma, fatores ambientais podem 

influenciar significativamente na evolução da doença (AGRAWAL; SHAO, 2010; 

HOLLOWAY; YANG; HOLGATE, 2010). Esses sintomas ocorrem predominantemente à noite, 

após exercícios físicos, mudanças bruscas de temperatura ou contato com substâncias inaladas 

que são irritantes das vias aéreas. Na maioria dos países ocidentais a prevalência de asma 

aumentou nas últimas quatro décadas do século 20. Estimou-se que 300 milhões de pessoas 

foram afetadas em todo o mundo (MASOLI et al., 2004). 

Asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por obstrução reversível e 

hiperresponsividade das vias aéreas, infiltração de eosinófilos e de linfócitos T auxiliares (T-

helper) tipo 2 (Th2) na submucosa das vias aéreas, hipersecreção de muco e remodelação das 

vias aéreas (MURPHY; O´ BYRNE, 2010). 

Na adolescência e na fase adulta a asma é mais comum em mulheres que em homens. As 

razões para estas diferenças de gênero ainda não estão bem esclarecidas. No entanto, há 

evidências consideráveis de que hormônios sexuais desempenham um papel importante na 

inflamação e, mais especificamente, na gênese e evolução da asma. O risco de asma em 

mulheres pode ser influenciado pela gravidez, pelo uso de contraceptivos orais e por terapia de 

substituição hormonal em mulheres pós-menopausa (SCHATZ; CAMARGO JR, 2003; CHEN et 

al., 2008; CARROLL et al., 2005; JENKINS et al., 2006). 

Discrepâncias entre os gêneros também têm sido observadas nas respostas imunes e que 

podem contribuir para explicar as diferenças de gênero relacionadas com a asma. Melgert et al., 

2010 observaram uma maior quantidade de macrófago ativados envolvidos com a inflamação 

das vias aéreas nos pulmões de camundongos fêmeas em comparação com machos (MELGERT 

et al., 2010) 
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Após estimulação independente de antígeno em linfócitos de sangue periférico, a 

expressão dos linfócitos T produziram mais IL-13 nas fêmeas adultas com asma atópica em 

comparação com os camundongos asmáticos do sexo masculino, implicando que um padrão de 

citocinas Th2 poderia ser mais prevalente em fêmeas (LOZA et al., 2010). 

Num modelo de asma em ratos, uma diminuição da inflamação das vias aéreas Th2-

mediada foi encontrada em machos quando comparado com as fêmeas. Após os ratos machos 

serem castrados, eles mostraram respostas de células Th2 comparáveis às fêmeas, sugerindo que 

a testosterona pode estar envolvida nesses efeitos. No entanto, Card et al., 2006 observou em 

outro estudo que a testosterona pode aumentar o lipopolissacarídeo indutor da inflamação das 

vias aéreas em ratos. Efeitos opostos da testosterona no sistema imune inato em comparação com 

o adaptativo poderiam explicar parte destes resultados contraditórios (CARD et al., 2006). 

Efeitos de gênero não podem ocorrer somente através de diferenças de hormônios 

sexuais, pois diferenças gênero-específicas existem no nível do genoma. Estas incluem as 

diferenças óbvias na presença e número dos cromossomos X e Y e também sutis diferenças na 

regulação gênero-específica, chamada imprinting. Assim, demonstrou-se que um haplótipo 

específico da região promotora do gene candidato da asma (β1 defensina) está associado com 

uma diminuição do risco de asma em crianças do sexo feminino, mas não nas do sexo masculino 

e, contrariamente, observou-se um risco aumentado em mulheres adultas. Estes estudos 

implicam que a expressão, bem como a presença do traço de determinada doença podem ser 

afetadas por gênero, assim como pela idade. Tomados em conjunto, diferenças de gênero na 

inflamação e expressão clínica da asma precisam ser contabilizados e pode afetar os mecanismos 

de tratamento, desenvolvimento e curso da doença (LEVY et al., 2005). 

A asma é considerada como uma síndrome complexa com diferentes fenótipos clínicos. 

Os eosinófilos e neutrófilos desempenham um papel chave na inflamação das vias aéreas 

(FAHY, 2009; AGACHE et al., 2012). Os diferentes fenótipos da asma têm características 

imunológicas e patológicas distintas. A asma leve é caracterizada por uma inflamação crônica 

das vias aéreas que é principalmente de natureza eosinofílica e de sensibilização alérgica. 

Acredita-se que a inflamação das vias aéreas resultante na asma seja causada por uma quebra da 

tolerância imunológica envolvendo antígenos ambientais, que leva a uma resposta imune 

mediada por linfócitos Th2. No entanto, a acumulação de neutrófilos na mucosa brônquica é uma 

característica importante na asma grave e frequentemente inclui componentes T-helper tipo 1 

(Th1), assim como uma resposta imune Th2 (BOGAERT et al., 2009; FAHY, 2009). 

 Atopia é uma tendência pessoal ou familiar de produzir anticorpos IgE, em resposta a 

baixas doses de alérgenos, e desenvolver doenças típicas, como asma, rinoconjuntivite ou 
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dermatite atópica. O estado atópico é identificado por testes cutâneos, presença de IgE alérgeno-

específica, elevação dos níveis de IgE sérica total e aumento dos eosinófilos circulantes no 

sangue (JOHANSSON et al., 2001). 

 Vários alérgenos são fortes imunógenos, apresentando pesos moleculares acima de 10 

kDa. Outros, porém, de pesos moleculares entre 1 e 6 kDa podem ou não ser imunogênicos e, os 

abaixo de 1 kDa geralmente são não imunogênicos. Essas moléculas de baixo peso molecular são 

chamadas haptenos e, quando ligadas a moléculas maiores, as carreadoras, passam a 

desempenhar papel imunogênico (BENJAMINI; LESKOWITZ, 1998). 

 Embora os antígenos alimentares, drogas, pêlos de animais, insetos e contactantes (látex, 

por exemplo) estarem, algumas vezes envolvidos em algumas doenças atópicas e de 

hipersensibilidade tipo I, os aeroalérgenos são os mais importantes agentes etiológicos 

envolvidos nas atopias, pois as de vias aéreas são mais frequentes. (SMITH et al., 1998). 

 Os aeroalérgenos, que são os alérgenos transportados pelo ar, geralmente estão 

associados a partículas (grãos de pólen, fezes de ácaros, secreções e epitélios de animais), e são 

comumente subdivididos em domiciliares (exemplo: derivados de ácaros da poeira domiciliar, de 

baratas, de animais) e não domiciliares (exemplo: derivados de grãos de pólen). São constituídos 

por proteínas de reduzido tamanho, bastante solúveis em meio aquoso, o que permitem se 

dispersarem no muco e outros fluidos corporais (GALLI; LANTZ, 1999). 

 Os ácaros são os principais agentes sensibilizantes de indivíduos atópicos. Em 1920, 

surgiram os primeiros relatos, descritos por Ancona e Dekker, de que os ácaros eram capazes de 

produzir sintomas de alergia respiratória. Somente em 1980, o primeiro alérgeno de ácaro, foi 

isolado do Dermatophagoides pteronyssinus (Der p 1). Os componentes alergênicos 

caracterizam-se por subgrupos com estruturas homólogas e com características físico-quimicas 

semelhantes. Estão em partículas com diâmetro entre 10 a 20 micrômetros, os quais se tornam 

inaláveis após agitação da poeira. Com o surgimento de anticorpos monoclonais de alta 

sensibilidade e especificidade para a identificação e quantificação de antígenos, diversos autores 

iniciaram o processo de dosagem de alérgenos a partir da poeira doméstica e de outros ambientes 

(CHAPMAN, M. D; PLATTS-MILLS, T. A, 1980; SOUZA, C. C. T; ROSARIO FILHO, N. A, 

2012). 

 Os alérgenos sensibilizantes do ácaro da poeira doméstica estão divididos em grupos (D. 

pteronyssinus 1-11, 14, 20, 21; D. farinae 1-3, 6, 7, 10, 11, 13-18, 22; e D. microceras 1), 

identificados com base no peso molecular e sequencia homóloga. Foram identificadas como os 

principais, as cisteína-proteases (alérgenos grupo 1: D. pteronyssinus 1, D. farinae 1, D. 

microceras 1); as serino-proteases (alérgenos do grupo 9); e as amilases (alérgenos do grupo 4). 
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Estas enzimas alergênicas são provenientes das células do trato gastrintestinal do ácaro e são 

encontradas em grande quantidade em suas fezes, com partículas de 10 a 40 µm de diâmetro. Em 

regiões tropicais e subtropicais os alérgenos produzidos por outras espécies de ácaros são 

importante causa de sensibilização de IgE, destacando o proveniente da Blomia tropicalis, Blo t 

5 (HOOVER ; PLATTS-MILLS, 1995; TAN et al., 2012). 

 O primeiro contato do alérgeno com o sistema imune acontece através da barreira do 

tecido epitelial. Geralmente por intervenção dos neutrófilos, macrófagos e da imunoglobulina 

IgA secretora na neutralização e eliminação do alérgeno presente na mucosa. Os componentes 

alergênicos residuais são capturados pelas células dendríticas imaturas ou pelos linfócitos B, as 

células apresentadoras de antígenos. Em indivíduos normais, a presença destes componentes 

induz tolerância imunológica, ou seja, ausência de reatividade. Porém nos indivíduos que 

apresentam predisposição genética para desenvolver processos alérgicos, pode ocorrer 

polarização dos linfócitos T para o perfil Th2 (FOKKENS 1999). 

A IgE é a imunoglobulina fundamental para o desencadeamento do processo inflamatório 

alérgico. É uma imunoglobulina de aproximadamente 190 kDa, termolábil e que não ativa o 

complemento pela via clássica. Para que ocorra a produção de IgE é necessária a presença de 

interleucina 4 (IL-4), interleucina 13 (IL-13), ativação do receptor de superfície CD40 pelos 

linfócitos auxiliares do tipo 2 (Th2) que portanto estimulam linfócitos B maduros a produzirem 

esta imunoglobulina. A IgE liga-se a receptores de alta (FceRI) e baixa atividade (FceRII- CD23) 

presentes em diferentes células como mastócitos, basófilos, linfócitos B e T ativados, 

eosinófilos, entre outras células. Porém o receptor de baixa afinidade CD23 parece desempenhar 

fator importante no controle dos seus níveis séricos. Na ausência do CD23 a produção de IgE 

policlonal quase não é alterada. Isso acontece também com relação à produção de IgE específica 

contra um alérgeno específico (OWNBY, 1998). 

Os mastócitos expressam na sua superfície receptores de alta afinidade para a IgE e 

estudos com camundongos demonstraram que os mastócitos desempenham um papel importante 

na indução da inflamação causada pela alergia das vias aéreas (ZUBERI, et al., 2000). Além 

disso, tem sido observado que pacientes com asma possuem um aumento no número de 

mastócitos pulmonares e IgE alérgeno-específica (DAHLIN; IVARSSON, 2011). 

A ligação de um antígeno a moléculas de IgE da superfície de mastócitos/ basófilos gera 

despolarização da membrana celular, influxo de Ca
++

 extracelular e posterior liberação de Ca
++

 

intracelular acarretando a ativação de enzimas como miosina quinase e a fosfolipase A2, além da 

redução dos níveis intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) (TURNER; 

KINET, 1999; KALESNIKOFF; GALLI, 2008). 
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A exocitose de histamina, além de outros mediadores pré-formados geram aumento da 

permeabilidade vascular, vasodilatação, edema e contração dos músculos lisos. Estes fenômenos 

correspondem às reações de hipersensibilidade do tipo I ou imediata, nos primeiros 30 minutos 

após a exposição alergênica e, posteriormente, nas 8 horas que sucedem ocorre uma progressiva 

infiltração tecidual de células inflamatórias (neutrófilos, eosinófilos, células mononucleares) 

como resposta aos mediadores químicos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). 

Nos mastócitos, a consequência da ativação é a produção de mediadores lipídicos, como 

prostaglandinas D2 (P6D2) ou leucotrienos (LTB4, LTC4, LTD4) e a produção de grânulos 

secretores. Os principais mediadores da resposta de fase tardia na hipersensibilidade imediata são 

as citocinas do tipo Th2 (IL-3, IL-4, IL-5 e IL-13), os quimiotáticos celulares e as moléculas de 

adesão. A intensidade da resposta imune a alérgenos é decisiva no desenvolvimento de um 

processo alérgico mediado por IgE (MARSHALL 2004; KALESNIKOFF; GALI, 2008). 

 A determinação de IgE total costuma ser requisitada na avaliação das condições 

alérgicas. Diversos fatores contribuem para o nível sérico de IgE e devem ser analisados para sua 

correta interpretação. Apresentam relevante importância a predisposição genética; fatores 

ambientais; infecções; idade; sexo; poluição; tabagismo; tipo e intensidade de sensibilizações 

alérgicas. Níveis séricos de IgE total elevados são observados na maioria os casos de dermatite/ 

eczema atópico e/ou asma alérgica. E também auxilia no diagnóstico diferencial quando há 

suspeita de esofagite eosinofílica; alergia ocupacional de causa não esclarecida; aspergilose 

pulmonar alérgica; sinusite alérgica por fungos, etc. Nível elevado de IgE não é sinônimo de 

presença de doença alérgica. IgE pode estar elevada em condições como: parasitoses intestinais 

ou cutâneas, mieloma, síndrome de hiper-IgE, síndrome de Wiskott-Aldrich, aspergilose e 

filariose pulmonares, entre outras (KIM; O´GORMAN, 2004). 

 A fim de reproduzir mais características clínicas de pacientes asmáticos graves, um 

estudo fez uso de complexos imunes IgE como indutores de respostas imunes em pulmão de 

murinos. Os complexos imunes Trinitrofenil- (TNP-) Ovoalbumina- (OVA) IgE demonstraram 

ser mais potentes indutores de respostas imunes que antígenos isolados. Quando submeteram 

camundongos sensibilizados a estes complexos, observou-se um aumento da migração de células 

precursoras de mastócitos para o pulmão (ZUBERI, et al., 2000; DAHLIN; IVARSSON, 2011). 

 No estudo de Burrows e cols., a correlação positiva entre IgE total no soro e asma foi 

mais forte do que as  correlações entre os indicadores alérgeno-específicos e asma, sugerindo que 

um mecanismo diferente de sensibilidade aos alérgenos inalantes específicos proporciona o 

vínculo entre a IgE e a asma (BURROWS et al., 1989). 
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 Estudos realizados por Grunstein e cols., mostraram que em camundongos as células do 

músculo liso das vias aéreas possuem tanto alta afinidade quanto baixa pelos receptores de IgE 

em suas superfícies. Estes são receptores funcionais de IgE, como comprovado através da supra 

regulação da produção de citocinas, especialmente IL5 e IL13. Além disso, a ativação de IgE nas 

células do músculo liso das vias aéreas aumenta a reatividade do músculo liso (GRUNSTEIN et 

al., 2002; XIA et al., 2011). 

 Estudos em humanos também têm mostrado associação entre IgE e responsividade das 

vias aéreas, ilustrada por trabalhos em que foi observada a redução da concentração sérica de IgE 

em indivíduos tratados com omalizumabe, melhorando os sintomas da asma (SUNYER et al., 

1995; MILGROM et al., 1999; JOHANSSON et al., 2009). 

 A determinação de IgE específica é um parâmetro crítico  para o diagnóstico de alergia 

mediada por IgE. A presença de anticorpos IgE indica sensibilização e a concentração é um meio 

para identificar o alérgeno sensibilizante e para acompanhar a evolução da doença alérgica 

(HAMILTON; ADKINSON, 2004). 

 A avaliação de IgE específica no soro tem a mesma  finalidade dos testes cutâneos de 

leitura imediata. Frequentemente, esses procedimentos são comparados quanto à eficácia, 

sensibilidade e especificidade no diagnóstico clínico. O teste in vitro possui algumas 

desvantagens quanto ao tempo de execução, custo e sensibilidade para alguns alérgenos. Porém 

existem algumas condições especiais em que o teste in vitro é a melhor alternativa, como: 

pacientes que façam uso de anti-histamínicos ou outras medicações que possam interferir com 

testes cutâneos; pacientes com eczema ou dermografismo; pós- quadro de anafilaxia (até seis 

semanas); quando o teste in vivo pode oferecer risco de reações sistêmicas: venenos de insetos, 

látex e alimentos; em situações em que é importante confirmar o teste cutâneo e quando não 

existe extrato alérgeno para teste cutâneo disponível. A seleção dos alérgenos deve se basear na 

história clínica e na anamnese adequada do paciente. (PORTNOY; AMADO, 2006; GARCIA et 

al., 2007). 

 Inicialmente os testes de IgE específica eram semi-quantitativos e os resultados 

distribuídos em classes, que apresentavam uma  faixa ampla de valores, definindo seis grupos 

principais, conforme a tabela abaixo. Atualmente é possível quantificar os níveis de IgE 

específica. Estes são expressos em kU/L (HAMILTON; ADKINSON, 2003; KIM; 

O´GORMAN, 2004). 
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Tabela 3 - Classificação das concentrações de IgE Específica segundo CapSystem® 

Pharmacia. 

Classe Intervalo (kU/L) Nível de alérgeno 

0 Inferior a 0,35 Indetectável 

1 0,35 a 0,70 Muito baixo 

2 0,71 a 3,50 Baixo 

3 3,51 a 17,50 Moderado 

4 17,51 a 50,00 Elevado 

5 50,01 a 100,00 Muito alto 

6 Superior a 100,00 Muito alto 

Fonte: Adaptada de HAMILTON; ADKINSON, 2003. 

  

 A seleção os alérgenos deve ser fundamentada na avaliação do paciente, considerando o 

quadro clínico e exposição a alérgenos. Estão disponíveis as seguintes opções para avaliação de 

IgE específica: 

a) Alérgenos isolados, individuais, como Blomia tropicalis, leite de vaca, veneno de abelha, 

etc. 

b) “pool” de alérgenos (ex. mistura de poeira domiciliar e ácaros domésticos, etc). 

c) Painéis de alérgenos relacionados (ex. painel de fungos, painel de gramíneas, etc). 

 A detecção de IgE específica apenas indica que existe sensibilização, ou seja, a 

determinação de IgE não apresenta diagnóstico de doença alérgica, portanto, o resultado deve ser 

avaliado diante da história, do exame do paciente, das características alergênicas do local, etc 

(DAHER et al., 2009; PORTNOY, AMADO, 2006). 

 

1.5  OBESIDADE E PROCESSOS ALÉRGICOS DE VIAS AÉREAS 

RESPIRATÓRIAS.   

 

O corpo humano necessita de uma quantidade de gordura para a manutenção de funções 

fisiológicas, entre as quais estão a formação de membrana celular, isolamento térmico, transporte 

e armazenamento de vitaminas lipossolúveis, bem como para o crescimento e maturação da 

puberdade (IBGE, 2004). Os adipócitos desempenham funções e apresentam características 

morfológicas dependendo da sua localização e são responsáveis por secretarem substâncias pró- 

inflamtórias como IL-6, IL-1β, adiponectina, TNF-α, proteína C-reativa (PCR) e leptina 

(MONTEIRO et al., 2004; GUYTON; HALL, 2002).  
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O grau de obesidade determina níveis diferentes de inflamação, levando a um aumento de 

citocinas, que participam de diversas funções metabólicas, endócrinas, além de modular o 

processo inflamatório e a resposta do sistema imune. A obesidade provoca efeitos mecânicos no 

pulmão, altera o volume pulmonar, a capacidade e o diâmetro periférico respiratório, induzindo 

mudanças no volume sanguíneo circulante e na perfusão da ventilação pulmonar (NHLBI, 2000). 

A redução da capacidade funcional e do volume pulmonar nos indivíduos obesos influi na 

diminuição dos movimentos (contração e excitação) da musculatura lisa (Hipótese de Lanch), 

hiper-reatividade e obstrução das vias aéreas (COSTA; GUISELINI; FISBERG, 2007; WHO, 

2000). 

Nos últimos anos, muitos estudos nos países desenvolvidos têm sugerido uma relação 

entre processos alérgicos de vias aéreas respiratórias, como a asma e fatores como mudanças na 

dieta e obesidade. Embora a natureza exata dessa associação não tenha sido totalmente 

elucidada, os dados epidemiológicos levam os pesquisadores a sugerir que a asma tem relação 

com a obesidade, e vem aumentando em prevalência e gravidade, podendo diminuir a eficácia 

dos medicamentos normalmente utilizados no seu tratamento (SHORE; JOHNSTON, 2006).  

Comportamentos alimentares e preocupações com o peso na obesidade, não podem ser 

excluídos que possam intervir na associação entre obesidade e alergias respiratórias. Na verdade, 

eles são influenciados por fatores hormonais e psicossociais, fatores que também têm sido 

implicados na etiologia e progressão da asma, por exemplo. Compreender essa inter-relação 

pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias de prevenção eficazes (MONTEIRO; 

CONDE, 2000). 

Em adultos, a obesidade é associada a um risco maior de asma especialmente entre as 

mulheres. Em meninas com excesso de peso ou obesas, com idades entre 6 e 11 anos tem sido 

associado o aumento do risco de desenvolvimento de asma e o aumento da responsividade 

brônquica durante a adolescência (CASTRO-RODRIGUEZ et al., 2001; BECKETT et al., 2001). 

No entanto, Chinn e Rona têm sugerido que o aumento na prevalência da asma não pode 

ser explicado pelo aumento da prevalência de obesidade na população. Além disso, a obesidade 

pode ser uma conseqüência da asma. Uma relação convincente entre asma e obesidade não tem 

sido estabelecida. Dois estudos prospectivos sobre obesidade relatam um aumento do índice de 

massa corporal (IMC) associados com o início da asma entre as mulheres (CHINN; RONA et al., 

2001; SCHACHTER et al., 2001; CHEN et al., 2002).  

Obesos apresentam sintomas mais severos da asma, com sintomas mais evidentes, maior 

número de visitas a serviços de emergência, padrão inflamatório neutrofílico, maior falta ao 

trabalho, estando associada a outras co-morbidades agravantes como refluxo esofágico, síndrome 
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da apneia do sono obstrutiva e transtornos psicológicos. A inflamação brônquica pode ser 

induzida pelo aumento da síntese de leptina pelos adipócitos ou pela inflamação sistêmica 

associada à obesidade com aumento do fator de necrose tumoral alfa (SAINT-PIERRE et al., 

2006). 

A inflamação sistêmica provocada pela asma pode causar resistência à insulina em 

obesos, aumento do risco de doença cardiovascular e diabetes tipo 2 (MIKHAIL, 2009). 

Particularmente o TNF-α, uma das principais citocinas liberadas pelo tecido adiposo, está 

relacionado ao aumento da produção de citocinas Th-2, tais como IL4 e IL5 por células epiteliais 

brônquicas, bem como por outras citocinas pró-inflamatórias. Assim, o TNF-α originado na via 

inflamatória e comum na obesidade e em processos alérgicos respiratórios, parece desempenhar 

um papel importante na mediação da resistência à insulina na obesidade (TZANAVARI; 

GIANNOGONAS; KARALIS, 2010). 

A resistência à insulina foi significativamente associada com um aumento de sibilância e 

sintomas da asma em adultos, sugerindo que a resistência à insulina pode ser considerada um 

fator predisponente ainda mais forte para o início do desenvolvimento da asma, quando 

comparado com a obesidade (THUESEN, 2009). Medidas de função pulmonar que se referem a 

volume são inversamente associadas com resistência à insulina (LAWLOR; EBRAHIM; 

SMITH, 2004). 

Outros autores têm argumentado que a insulina aumenta a contratilidade das células do 

músculo liso das vias respiratórias, o que pode contribuir para uma hiper-responsividade 

brônquica (GOSENS et al., 2003). 

 

1.6 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E ALERGIAS RESPIRATÓRIAS 

 

Evidências de influência direta dos hormônios sexuais femininos, principalmente 

estrógenos e progesterona, no desenvolvimento de processos alérgicos das vias aéreas 

respiratórias são raras. Estudos observacionais investigam uma associação entre alterações nos 

hormônios sexuais femininos ao longo dos anos e a ocorrência de asma. A menarca precoce, que 

está associada com um elevado grau de estimulação do estrógeno, parece aumentar o risco de 

desenvolver asma em mulheres (GUERRA et al., 2004; EMAUS et al., 2008). 

Além disso, um terço das mulheres asmáticas apresentou maior manifestação dos 

sintomas relacionados com a asma durante o seu período pré-menstrual, possivelmente induzido 

por um aumento da inflamação na parede das vias aéreas causada por alterações hormonais. Uma 
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correlação entre a regulação das β2-adrenoreceptores e altos níveis de progesterona têm sido 

descritas (VRIEZE; POSTMA; KERSTJENS, 2002; TAN; MCFARLANE; LIPWORTH, 1997).  

Ravelo e cols., encontraram anormalidades no nível de um ou mais hormônios sexuais em 

24 de 30 mulheres asmáticas (RAVELO et al., 1998). Um estudo com mulheres que relataram ter 

infertilidade anovulatória mostrou que o uso de medicação para asma antes dos 21 anos de idade 

foi 2,5 vezes mais comum do que na população em geral (GRODSTEIN et al., 1993). Estas 

afirmações de que asma em mulheres pode estar associada a um desequilíbrio dos hormônios 

sexuais têm implicações importantes, sobretudo no que diz respeito aos ovários policísticos, e 

merecem uma investigação mais aprofundada. 

Svanes e cols., descobriram através de um estudo de coorte envolvendo mulheres do 

norte da Europa que a prevalência de casos de menstruação irregular foi de 15% na faixa etária 

entre 25-42 anos e em maior proporção nas mulheres com sobrepeso. As causas de menstruação 

irregular não foram totalmente descritas, mas a Síndrome dos Ovários Policísticos foi relatada 

por 73-90% das pacientes que procuraram o serviço médico ginecológico com casos de 

oligomenorréia ou amenorreia (SVANES et al., 1998). 

Há três possíveis razões teóricas para uma válida associação entre ciclo menstrual 

irregular e asma: (1) asma ou medicação para asma podem causar distúrbios no ciclo menstrual, 

(2) menstruação irregular ou seu tratamento podem causar asma e (3) fatores etiológicos comuns 

podem causar tanto a menstruação irregular quanto asma ou alergias. Considerando o primeiro 

caso, esteroides orais usados no tratamento da asma provavelmente influenciam para a variação 

cíclica e os níveis hormonais (KOS-KUDLA et al., 2000). 

O desequilíbrio dos hormônios sexuais subjacentes à menstruação irregular ou o seu 

tratamento podem causar asma e alergia. A literatura dá várias evidências de que os hormônios 

sexuais femininos influenciam nos processos fisiológicos envolvidos na asma e alergia 

(BALZANO et al., 2001). 

A associação da menstruação irregular com asma e alergia pode ser explicada por fatores 

etiológicos comuns. Problemas de desenvolvimento no início da vida, como condições intra-

uterinas pobres está relacionada tanto a  um aumento do risco para a asma como para o 

desequilíbrio hormonal (HOKKEN-KOELEGA, 2002; LITHELL et al., 1996; LAWLOR; 

EBRAHIM; SMITH, 2004). Doença metabólica subjacente é outra possível explicação. A 

irregularidade menstrual pode ser provocada pela Síndrome dos Ovários Policísticos, 

manifestação da Síndrome Metabólica que pode ser tratada com sensibilizadores de insulina, tais 

como o fármaco metformina. (HARBONE et al., 2003).  
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Outros estudos têm focado sobre efeitos do uso de contraceptivos orais em mulheres 

jovens com histórico de asma. Um grande estudo de coorte em mulheres entre 25-45 anos 

selecionadas aleatoriamente nos países bálticos sugeriu que aquelas que usaram contraceptivos 

orais tinham risco maior para a asma. Se o uso de contraceptivos orais está verdadeiramente 

relacionado a mecanismos de asma ou se o uso é um fator de confudimento, ainda não está bem 

claro (MACSALI et al., 2009). 

A Síndrome Metabólica que é caracterizada por resistência à insulina e dislipidemia é um 

fator causal de grande importância para doenças cardiovasculares e várias outras doenças da 

civilização ocidental. Não existem estudos anteriores sobre a relação entre síndrome metabólica 

e asma ou alergia, mas vários estudos relatam associações entre função pulmonar e resistência à 

insulina (LAWLOR; EBRAHIM; SMITH, 2004; LANGE et al., 1989; ENGSTROM; JANZON, 

2002; ENGSTROM et al., 2003; LAZARUS; SPARROW; WEISS,  1998; WALTER et al., 

2003; DAVIS et al., 2004; BARRETT-CONNOR; FRETTE, 1996). 

A hipótese de que a resistência à insulina pode ter um papel na patogenia da asma e 

alergia, como também na síndrome dos ovários policísticos, explicam a associação entre asma e 

a irregularidade menstrual. Esta hipótese poderia possivelmente ajudar a esclarecer as complexas 

considerações a respeito da asma e outros aspectos hormonais em mulheres. Também poderia 

explicar a relação entre asma e índice de massa corpórea, assim como entre asma e fatores 

dietéticos (CHINN, 2003, CAMARGO JR et al., 1999; SHAHEEN et al., 1999; ROMIEU ; 

TRENGA, 2001). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

- Analisar a influência da Síndrome dos Ovários Policísticos sobre parâmetros bioquímicos e 

níveis de IgEs Total e Específicas para aeroalérgenos em mulheres obesas. 

  

2.2 ESPECÍFICOS  

 

- Avaliar o perfil socioeconômico das participantes, através de comparações dentre os grupos; 

- Estimar a frequência dos parâmetros de hábitos de vida, tais como: prática de atividade física, 

etilismo e fumo das participantes obesas portadoras e não portadoras da SOP; 

- Avaliar o histórico familiar das doenças através de relatos entre as participantes obesas 

portadoras e não portadoras da SOP;  

- Determinar as medidas antropométricas das participantes obesas portadoras e não portadoras da 

SOP;        

- Avaliar o perfil ginecológico das pacientes; 

- Realizar as análises dos marcadores bioquímicos das participantes obesas portadoras e não 

portadoras da SOP; 

- Realizar as análises dos marcadores associados a fenômenos alérgicos tais como de IgEs Total 

e Específicas para Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Dermatophagoides 

farinae e Dermatophagoides microceras nas participantes obesas com SOP e obesas controle; 

- Correlacionar as variações dos marcadores bioquímicos e imunológicos e comparar os perfis 

antropométrico, clínico e ginecológico entre os grupos das participantes obesas portadoras e não 

portadoras da SOP. 
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3.  CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

 3.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

  

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal do tipo caso-controle. 

 

 3.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) com número de protocolo 

302/2011, e foi aprovado em seus aspectos éticos e metodológicos, incluindo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 e 

complementares do Conselho Nacional de Saúde (Anexo A). 

Por fim, todos os resultados dos exames laboratoriais realizados foram entregues 

gratuitamente aos voluntários. 

 

 3.3 CASUÍSTICA 

 

Foram estudados 80 voluntários do sexo feminino, previamente selecionados e avaliados 

por médicos ginecologistas do ambulatório de Ginecologia Endócrina da Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC) e do ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal – RN, com 

idade compreendida entre 18 e 45 anos, no período de março de 2011 a dezembro de 2012. 

Todas as participantes foram entrevistadas e informadas quanto ao teor da pesquisa e aos 

procedimentos aos quais seriam submetidos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) concordando em participar da pesquisa e responderam a um 

questionário detalhado (Apêndice B) sobre dados pessoais, sociais e clínicos e ginecológicos, 

tais como presença de doença, sinais ou sintomas associados à Obesidade e/ ou Síndrome dos 

Ovários Policísticos, histórico de doenças na família, uso de medicamento anticoncepcional, 

álcool e/ou fumo. Além disso, passaram pela coleta de material biológico para posterior análise 

de marcadores bioquímicos e imunológicos relacionados a processos alérgicos. Em seguida 

foram realizadas diferentes medições antropométricas, utilizando balança antropométrica 

(Caumaq 102 PL – capacidade 150 kg e frações de 100g), fita métrica com escala de 0,1 
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centímetros e adipômetro Lange (Compasso de dobras cutâneas, Beta Technology Incorporated, 

EUA). 

 

 3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão no estudo 

 

A fim de participarem da pesquisa, os voluntários deveriam satisfazer os seguintes 

critérios de inclusão: 

Ser do sexo feminino; 

Ter entre 18 e 45 anos de idade; 

Apresentar Obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde em obesos (IMC 

 30 kg/m²); 

Apresentar Síndrome dos Ovários Policísticos, de acordo com os Critérios de Rotterdam 

e ovários polimicrocísticos confirmados através de exame ultrassonográfico, no caso do grupo 

das participantes com SOP. 

  E como critérios de exclusão: 

Possuir hipo ou hipertireoidismo, síndrome de Cushing, hiperandrogenismo, doença auto-

imune, doença inflamatória crônica parasitose por helmintos, imunodeficiência; 

Não ser obesa (IMC < 30 kg/m²); 

Apresentar obesidade secundária relacionada ao uso de medicamentos; 

Estar gestante; 

 Recusar-se a assinar o TCLE, a responder ao questionário ou a realizar ultrassonografia. 

 

 3.3.2 Grupo de estudo com Obesidade e Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

Foram estudadas 40 participantes classificadas como obesas de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (IMC  30 kg/m²) (WHO, 2000) e com SOP, diagnosticadas de 

acordo com os Critérios de Rotterdam de 2003, examinadas por médicos ginecologistas do 

ambulatório de Ginecologia Endócrina da Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal – RN. 

 

 3.3.3 Grupo controle  

 

Foram estudadas 40 participantes obesas que não possuíam SOP, avaliadas por médicos 

endocrinologistas do ambulatório de Endocrinologia do HUOL da UFRN em Natal – RN. 



47 

 

 3.4 MATERIAL BIOLÓGICO 

 

A coleta de sangue foi realizada no Laboratório Integrado de Análises Clínicas (LIAC) da 

UFRN. Todas participantes do estudo foram submetidas a punção em veia periférica, no período 

da manhã, após jejum de 12h, em seguida as pacientes do grupo obesas com SOP ingeriram 

solução com 75 g de dextrosol para a realização do TTGO (Teste de Tolerância à Glicose Oral) e 

após 30, 60, 90 e 120 minutos, respectivamente, foram realizadas novas punções. Para a coleta 

em jejum utilizou-se 10 mL e para as demais 5mL de sangue periférico, que posteriormente 

foram acondicionados em tubos de vidro sem anticoagulante; tais tubos foram identificados com 

um número de registro diferente para cada voluntário. Apenas as participantes do grupo obesas 

com SOP submeteram-se ao TTGO por fazer parte da rotina dos exames médicos solicitados, 

porém estes resultados não serviram de dados para esta pesquisa. 

A fim de se obter os soros, as amostras de sangue foram centrifugadas por 10 min, a 2500 

rotações por minuto e a 25°C. A partir destes soros foram realizadas as dosagens de glicemia de 

jejum, curva glicêmica, análise do perfil lipídico, hepático, renal e determinação de IgEs Total e 

Específicas das voluntárias.  

 

 3.5 MÉTODOS 

 

 3.5.1 Determinação das medidas antropométricas 

 

A classificação da obesidade foi realizada utilizando-se o Índice de Massa Corpórea 

(IMC) que resulta da razão entre o peso e o quadrado da altura dos indivíduos voluntários e da 

relação Cintura-Quadril, calculada dividindo-se a medida da circunferência da cintura em 

centímetros pela medida da circunferência do quadril em centímetros (GUEDES, 2006).  

A altura de uma pessoa é a distância entre o vértex (ponto mais alto da cabeça) e a região 

plantar (solo). Para essa medida foi utilizada uma fita métrica, com escala de 0,1 centímetros, 

fixada verticalmente em uma parede acima de um metro de comprimento a partir do chão. A 

participante avaliada (sujeito da pesquisa) tinha que estar descalça, permanecer de pé com as 

pernas esticadas e juntas e com os calcanhares rentes ao solo, formando um ângulo reto com a 

parede. O peso tinha que ficar distribuído igualmente entre as duas pernas, os braços livremente 

soltos ao longo do tronco, as palmas das mãos voltadas para as coxas e a cabeça posicionada no 

plano de Frankfurt. Uma régua foi colocada no ponto mais alto da cabeça, com a avaliada em 

apneia inspiratória no momento da medida (ALVAREZ; PAVAN, 1999). 
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O peso é a medida da massa total do corpo. Neste estudo, uma balança antropométrica 

com fração de 100 gramas, previamente aferida e colocada numa superfície horizontal e plana, 

foi utilizada para pesar as participantes. Elas tinham que estar descalças, de pé sobre o centro da 

plataforma da balança, distribuindo igualmente o peso pelas duas pernas e vestindo trajes leves.  

A medida foi efetuada pela aferição do peso na régua antropométrica constante no equipamento 

(ALVAREZ; PAVAN, 1999). Todas as voluntárias tiveram o peso e a altura medidos com o 

mínimo de roupas possível e descalças, na forma recomendada (NHLBI, 2000). 

O diâmetro do braço e as circunferências da cintura, abdominal e quadril foram aferidos 

com o auxílio de uma fita métrica inelástica, de 150 cm de comprimento, com escala de 0,1 cm. 

Para a medida da circunferência da cintura (CC) foi solicitado à avaliada para que ele levantasse 

a blusa e deixasse os braços estirados sobre o corpo e em seguida foi aferida a circunferência da 

cintura na região mais estreita do abdômen. A aferição da circunferência abdominal foi realizada 

na altura da cicatriz umbilical e a circunferência do quadril foi aferida na região de maior 

protuberância glútea. Os valores de circunferência da cintura, abdominal, do quadril e do braço 

foram obtidos pela média de três medições. A determinação da relação cintura-quadril foi 

calculada através da razão da circunferência da cintura sobre circunferência do quadril.  

A delimitação das pregas cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e supra ilíaca foi 

realizada em triplicata e do lado direito do corpo das participantes, utilizando-se o adipômetro da 

marca Lange (Compasso de dobras cutâneas, Beta Technology Incorporated, EUA). O somatório 

das quatro dobras, correlacionado com a idade, resultou na porcentagem de gordura corporal 

(%GC) individual. Essa correlação foi feita de acordo com o manual do adipômetro e todas as 

medições foram realizadas pelo mesmo observador. 

 

 3.5.2 Determinação dos parâmetros bioquímicos 

 

Com o objetivo de avaliar o perfil glicêmico das participantes, foram analisadas as 

concentrações da glicemia de jejum. 

O perfil lipídico foi avaliado a partir das dosagens de colesterol total (CT), colesterol 

HDL e triglicerídeos (TG), além dos cálculos das concentrações de colesterol LDL e VLDL. 

As concentrações de colesterol LDL e VLDL foram obtidas pela aplicação da fórmula de 

Friedewald (VLDL = TG/5 e LDL = CT - HDL - VLDL). Entretanto, quando a concentração de 

triglicerídeos excedia 400 mg/dL, calculamos apenas o colesterol não-HDL (não-HDL = CT - 

HDL) (FRIEDEWALD et al., 1972).  
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Para avaliar a função renal, foram analisadas as concentrações séricas de creatinina e 

uréia, bem como as atividades das enzimas aspartato amino-transferase (AST) e alanina amino-

transferase (ALT) com o objetivo de avaliar a função hepática. 

O perfil lipídico foi avaliado a partir das dosagens de colesterol total (CT), colesterol 

HDL e triglicerídeos (TG), além dos cálculos das concentrações de colesterol LDL e VLDL. 

As determinações das concentrações séricas de glicose, CT, HDL e TG foram realizadas 

por ensaios enzimático-colorimétricos, enquanto que as dosagens de AST, ALT, uréia e 

creatinina foram realizadas por ensaios enzimáticos. Todas as determinações utilizaram kits 

reagentes Labtest Diagnóstica S/A apropriados ao analisador bioquímico semi-automatizado 

(Bioplus – BIO 2000).  

Os valores de referência considerados normais foram aqueles propostos pelo próprio 

fabricante dos kits reagentes Labtest Diagnóstica (Anexo B). 

Todas as análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da UFRN. 

 

3.5.3 Determinação dos parâmetros imunológicos 

 

 No presente estudo os parâmetros imunológicos referem-se às análises séricas de IgE 

Total e Específicas para os alérgenos respiratórios Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia 

tropicalis, Dermatophagoides farinae e Dermatophagoides microceras. A quantificação sérica 

da IgE Total foi obtida através do imunoensaio tipo sanduíche de quimioluminescência direta. O 

ensaio foi realizado por laboratório especializado e utilizou-se o equipamento ADVIA Centaur 

(124666 ver. E, 2003-04: pg 1-10). Nesta técnica, o primeiro anticorpo, no reagente Lite, é um 

anti-IgE humano caprino marcado com éster de acridina. O segundo anticorpo, na Fase Sólida, é 

um anticorpo anti-IgE humano de rato covalentemente ligado a partículas paramagnéticas. Os 

resultados para IgE Total no soro em UI/mL possuem concentração mínima detectável de 1,5 

UI/mL e máxima de 3000 UI/mL. Para critério de normalidade a concentração sérica deve 

possuir valores < 160,0 UI/mL, que também foi adotada neste estudo. 

 A determinação dos alérgenos Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, 

Dermatophagoides farinae e Dermatophagoides microceras foi baseada nos níveis de IgE 

específicas quantificados por imunofluorimetria. Nesse método, o extrato do alérgeno desejado é 

acoplado covalentemente ao ImunoCAP e reagecom a IgE  específica da amostra de soro. Após a 

lavagem da IgE inespecífica, adiciona-se anticorpo-anti-IgE marcado enzimaticamente para 

formação de complexos. Após incubação o anticorpo-anti-IgE não ligado é lavado, procedendo-
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se a incubação do complexo ligado ao substrato. Para avaliar os resultados, a fluorescência é 

convertida em concentrações pelo sofware do equipamento, utilizando uma curva de calibração. 

O equipamento realiza todas as etapas do ensaio e tem amplitude de 0,10-100 KU/L, onde 

resultados abaixo de 0,35 KU/L representam ausência ou níveis indetectáveis de anticorpos 

alérgeno-específicos. No presente estudo resultados de IgE específica inferiores a 0,10 KU/L 

foram registrados como 0,10 KU/L.  

 Os resultados em KU/L apresentados no Anexo C deste trabalho são classificados, quanto 

à reatividade, em classes de 0 a 6 (Instruções de utilização ImmunoCap Specific IgE Conjugate 

100 and 400 – Fluoroenzymeimmunoassay. 52-5337-99/05: 99-112 (JOHANSSON, 1988). 

 Para o atual trabalho, adotou-se o critério de referência presente na tabela 4, os quais 

foram considerados valores normais aqueles inferiores a 3,50 KUA/L para IgE Específica. 

 

Tabela 4 – Classificação das concentrações de IgE Específica adaptada. 

EXAME VALOR DE REFERÊNCIA 

IgE Específica para  o Alérgeno:  

 Dermatophagoides pteronyssinus 

 Blomia tropicalis 

 Dermatophagoides farinae 

 Dermatophagoides microceras 

Concentração de Anticorpos IgE específicos (KUA/L) 

com correlação clínica para o estudo: 

 

Inferior a 3,50: Normal 

3,51 a Superior a 100: Acima dos limites de normalidade 

 

 (*) KU – Unidades Internacionais. 

A- Anticorpo Específico para o Alérgeno pesquisado. 

Limite de detecção: 0,10 KU/L. 

Fonte: Adaptada de HAMILTON; ADKINSON, 2003. 

 

 3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

 Utilizou-se da estatística descritiva com medidas de tendência central e de dispersão. 

Testes Qui-Quadrado, Fisher e teste T para amostras independentes, com um nível de 

significância α= 5%, através do software estatístico SPSS (versão 15,0; SPSS Inc, Chicago, 

Estados Unidos). No sentido de avaliar a magnitude da associação da Síndrome dos Ovários 

Policísticos com os níveis de IgEs total e Específicas para aeroalérgenos, foram calculadas Odds 
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Ratio (OR) mediante regressão logística binária. As variáveis presentes no modelo explicativo 

final foram selecionadas de acordo com o nível de significância (p < 0,05) alcançado através de 

análise bivariada prévia, considerando os valores da OR bruta e respectivos intervalos de 

confiança (IC 95%). 

 

 3.6.1 Teste Qui – Quadrado 

 

 O teste de independência Qui-Quadrado é usado para descobrir se existe uma associação 

entre a variável de linha e coluna em uma tabela de contingência construída a partir de dados da 

amostra. A hipótese nula é de que as variáveis não estão associadas, em outras palavras, elas são 

independentes, a hipótese alternativa é de que as variáveis estão associadas, ou dependentes. A 

variável deve ser de mensuração nominal (BUSSAB; MORETTIN, 2002; VIEIRA, 2005).  

 Em tabelas no formato Rx2 o teste Qui-Quadrado pode ser aplicado somente se o número 

de células com frequências esperadas inferiores a 5 é menor que 20% do total de células e se 

nenhuma célula tem frequência esperada inferior a 1. Se essas condições não são satisfeitas pelos 

dados na forma em que foram coletados originalmente, o pesquisador deve combinar categorias 

adjacentes de modo a aumentar as frequências esperadas nas diversas células (BUSSAB; 

MORETTIN, 2002; VIEIRA, 2005). 

 

 3.6.2 Teste de Fisher 

 

 O teste de Fisher deve ser usado em situações em que estamos impedidos de usar o teste 

Qui-Quadrado em tabelas de contingência Rx2, quando: n < 20 ou quando 20  n   40 e a 

menor frequência esperada for menor que 5.  O teste de Fisher permite calcular a probabilidade 

de associação entre as variáveis em análise (BUSSAB; MORETTIN, 2002; VIEIRA, 2005). 

 

 3.6.3 Teste T  

 

 Teste t para duas amostras independentes aplica-se sempre que se pretende comparar as 

médias de uma variável quantitativa em dois grupos diferentes de sujeitos, e os pesquisadores 

não conheçam os parâmetros populacionais, ou seja, a média e o desvio padrão populacional 

sejam desconhecidos (BUSSAB; MORETTIN, 2002; VIEIRA, 2005). 
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3.6.4 Regressão binária logística 

 

 Por vezes, encontram-se modelos onde há uma necessidade especial quando a variável 

dependente precisa assumir valores discretos. Geralmente isso ocorre quando a variável 

dependente é uma variável qualitativa, expressa por duas ou mais categorias. A modelagem 

usando regressão logística binária é muito útil para situações nas quais se deseja estar apto a 

predizer a presença ou ausência de uma característica ou resultado, baseado num conjunto de 

variáveis preditoras, sendo a variável dependente do tipo dicotômica, geralmente codificada 

pelos valores 0 e 1, como sendo a ausência ou presença da característica em estudo (FIGUEIRA, 

2006). 

 A razão das chances utilizada no presente trabalho é uma medida de associação muito 

utilizada em muitas outras áreas, como epidemiologia e saúde (SILVA et al., 2007).  Devido a 

sua fácil interpretação, a razão das chances é uma medida muito utilizada em regressão logística. 

É definida como a chance de ocorrência de um evento entre indivíduos que têm um fator de 

risco, comparados com indivíduos não expostos, sujeitos ao evento (SOUZA, 2006). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da coleta de dados através de questionário referido no Apêndice B, foram obtidas 

informações sobre os parâmetros socioeconômicos, clínicos, físicos, assim como histórico 

familiar e dados ginecológicos. 

 As várias etnias componentes da informação racial brasileira não permitem critério sem 

tendenciosidade para classificação racial. O IBGE adota para censos demográficos a “auto 

definição da cor da pele” (MAIO et al., 2005). Este foi o critério utilizado no presente estudo. 

Assim, por autodefinição da cor da pele, nos dois grupos estudados, a maior proporção de 

mulheres é parda (52,5% grupo obesas com SOP e 40% grupo controle), seguido de brancas 

(27,5% nas obesas com SOP e 37,5% no grupo controle). Neste estudo as variações étnicas não 

apresentaram relevância clínica para a influência da SOP nas participantes obesas, conforme 

dados da Tabela 5. Isto apenas confirma o perfil étnico do município sede do estudo (Natal – Rio 

Grande do Norte), que em levantamento sócio demográfico realizado em 2010 pelo IBGE no 

município, apontaram o seguinte perfil da população: pardos (49,84%), brancos (44,31%), 

negros (4,68%), amarelos (1,05%) e indígenas (0,12%) (IBGE 2010). 

 

 

Figura 4 - Frequência em números absolutos da faixa etária das pacientes obesas com SOP 

e obesas controle. 

 

A maior frequência de obesas com SOP jovens, na faixa etária entre 18-23 anos neste 

trabalho (n=19) pode ser justificada pelo interesse dessas participantes em aderirem ao 

tratamento da doença (fig. 4). A SOP, portanto, apresenta significância quando relacionada à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pardos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brancos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
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faixa etária neste estudo. Alguns agravos à saúde, desde manifestações clínicas, metabólicas e 

endócrinas, como obesidade, hirsutismo, acne, irregularidade menstrual, infertilidade, dentre 

outros, têm sido a maior razão de busca de atendimento médico-ginecológico relatada pelas 

participantes do grupo SOP. 

 Corroborando com estes resultados, em um estudo realizado com 859 mulheres em 

Salvador/ Bahia, verificou-se que as que possuíam SOP são mais jovens, com média de idade 

(n= 28,4) em comparação com as mulheres que não possuíam SOP, com média (n= 31) 

(FERNANDES, 2009). 

Resultados de estudos com mulheres adultas não podem ser integralmente transferidos 

para a adolescência. Mulheres adultas e adolescentes apresentam comportamentos e interesses 

diferentes em relação à SOP. A mulher adulta estará mais voltada para o tratamento da 

infertilidade e para a presença de comorbidades, enquanto as adolescentes ou em alguns casos 

mulheres jovens, estarão mobilizadas e envolvidas com sua imagem corporal (ganho ponderal, 

hirsutismo e acne) e sua sexualidade (menstruação, gravidez e contracepção) (FRANKS, 2002). 

As mulheres com SOP experimentam fortes respostas emocionais para a patologia, 

lutando especialmente, contra a percepção das diferenças e anormalidades corporais, como a 

exemplo da obesidade (KITZINGER; WILLMOTT, 2002). Além disso, a SOP se manifesta, 

frequentemente, em uma faixa etária na qual encontrar um parceiro, ter atividade sexual e casar 

são objetivos muito importantes nesta fase do ciclo vital (KITZINGER; WILLMOTT, 2002; 

EGGERS; KINCHEGAST, 2001). 

A SOP é provavelmente a endocrinopatia mais comum entre mulheres em idade fértil e, 

por interferir na saúde reprodutiva, apresenta vários aspectos psicológicos e sociais, como 

alterações na imagem corporal e na autoestima (HOMBURG, 1996; SAM; DUNAIF, 2003). A 

média de idade das mulheres estudadas foi baixa, semelhante a outros estudos realizados com 

mulheres portadoras de SOP (BARCELLOS et al., 2007; SANTOS, 2009). 

No critério renda familiar, os resultados de maior proporção, em ambos os grupos, foram 

mulheres com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos ou menos, como mostra a tabela 5. Em 

princípio, este estudo não pretendeu explorar potenciais efeitos das diferenças entre renda 

familiar existente entre as mulheres obesas sob a ocorrência da SOP, pois foi realizado 

exclusivamente com mulheres usuárias dos serviços da rede pública de saúde. Não estão 

envolvidas na amostra mulheres atendidas pelos serviços de saúde suplementar ou privados. 
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Tabela 5 - Distribuição de frequências em números absolutos e relativos das características 

socioeconômicas das pacientes obesas com SOP e obesas controle. 

Característica 
Obesas com SOP 

 (n) % 

Obesas Controle 

 (n) % 

Raça   

Branca  (11) 27,5  (15) 37,5 

Negra  (06) 15,0 (02) 5,0 

Parda  (21) 52,5  (16) 40,0 

Amarela (00) 0,0  (04) 10,0 

Mestiça (02) 0,5 (03) 7,5 

Estado Civil  
 

Solteira  (22) 55,0  (20) 15,0 

Casada  (14) 35,0  (15) 37,5 

Divorciada (00) 0,0 (02) 5,0 

Outros   (04) 10,0 (03) 7,5 

Filhos   

Sim  (14) 35,0  (25) 62,5 

Não  (26) 65,0  (15) 37,5 

Escolaridade   

Fundamental Incompleto  (09) 22,5  (07) 17,5 

Fundamental Completo  (04) 10,0 (01) 2,5 

Médio Incompleto  (08) 20,0  (04) 10,0 

Médio Completo  (12) 30,0  (17) 42,5 

Superior Incompleto  (05) 12,5 (03) 7,5 

Superior Completo (01) 2,5  (06) 15,0 

Mestrado ou Especialização (01) 2,5 (02) 5,0 

Renda Familiar   

Menos de 1 Salário mínimo  (17) 42,5  (04) 10,0 

De 1 a 3 Salários mínimos  (18) 45,0  (30) 75,0 

De 4 a 6 Salários mínimos (03) 7,5  (01) 2,5 

Mais 6 Salários mínimos (01) 2,5  (02) 5,0 

Não Sabe ou Não Respondeu (01) 2,5  (03) 7,5 

Nota: (n): número absoluto; %: número relativo. 
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Para avaliar os hábitos d+e vida das pacientes deste estudo, utilizou-se como variáveis a 

prática de atividade física, o etilismo e o tabagismo, como mostra a tabela 6 a seguir. Sendo a 

prática de atividade física praticada em minoria no grupo das obesas com SOP e no grupo 

controle em 50% das participantes. Isto é preocupante, visto que o sedentarismo é importante 

fator de risco cardiovascular. Atualmente o tratamento de mulheres com SOP não se baseia 

apenas no aspecto reprodutivo, mas também em mudanças no estilo de vida. Nesse contexto a 

prática de atividade física regular se destaca como uma das recomendações mais relevantes do 

ponto de vista cardioprotetor (COSTA et al., 2010) com o intuito não apenas de restabelecer a 

ovulação e favorecer a gravidez, como também para prevenir as complicações a longo prazo 

associadas à SOP, como DM2, hipertensão e DCV. Estas recomendações deverão ser 

individualizadas e adaptadas às condições pessoais de cada mulher. (SILVA; PARDINI; 

KATER, 2006). Huber-Buchholz e cols., observaram que após seis meses de exercício físico e 

dieta, mulheres obesas com SOP obtiveram alteração positiva na composição corporal, com 

redução da CC e melhora na sensibilidade à insulina, mesmo com baixo nível de perda da massa 

corporal total (2-5%) (HUBER-BUCHHOLZ, et al., 1999). 

A perda de peso em obesas pode restaurar as alterações hormonais associadas à SOP, 

com aumento das concentrações plasmáticas de globulina ligadora de hormônios sexuais 

(SHBG) e diminuição dos níveis séricos de insulina e androgênios. Perdas de peso de 5 a 10% 

podem ser suficientes para restabelecer a função ovariana e melhorar a resposta à indução da 

ovulação (THESSALONIKI, 2008; KIDDY et al., 1992). 

Estudos experimentais têm demonstrado que programas de exercícios físicos melhoram 

não apenas a aptidão física, mas também os níveis de lipídios sanguíneos, pressão arterial, 

densidade óssea, composição corporal, sensibilidade à insulina e tolerância à glicose. Assim, 

parece razoável concluir que a melhoria destas variáveis clínicas poderia levar à redução nas 

taxas de mortalidade e aumento no tempo de vida saudável das pessoas, principalmente nos 

casos de Obesidade e SOP (BLAIR; CHENG; HOLDER, 2001). 

Diversos estudos apontam para algumas importantes correlações entre o tabagismo e a 

obesidade. Sabe-se que há uma relação inversa entre uso de nicotina e o peso corporal, onde o 

índice de massa corporal tende a ser menor em fumantes quando comparados aos não fumantes. 

Isso ocorre porque a nicotina tem efeito direto no metabolismo do tecido adiposo, aumentando a 

atividade adrenérgica, o que induz termogênese e a consequente redução de peso corporal 

(DALE, 1998). Porém, a distribuição de gordura corporal em face do tabagismo tende a diminuir 

a uniformidade, com consequente aumento da obesidade abdominal e maior risco para diabetes. 
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Tabela 6 - Distribuição de Frequências em números absolutos e relativos dos hábitos de 

vida das pacientes obesas com SOP e obesas controle. 

Nota: (n): número absoluto; %: número relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de Vida 
Obesas com SOP 

(n) % 

Obesas Controle 

(n) % 

Prática de Atividade Física   

Sim  (14) 35,0  (20) 50,0 

Não  (26) 65,0  (20) 50,0 

Frequência da Atividade Física  
 

Todos os dias  (01) 7,1  (04) 20,0 

De 3 a 5 vezes por semana  (10) 71,4  (12) 60,0 

Menos de 3 vezes por semana  (03) 21,4  (04) 20,0 

Etilismo   

Não  (21) 52,5  (18) 45,0 

Menos de 1 vez por semana  (17) 42,5  (20) 50,0 

1 vez por semana ou mais (02) 5,0 (02) 5,0 

Fumo   

Sim (03) 7,5 (01) 2,5 

Não  (33) 82,5  (35) 87,5 

Parou de fumar  (04) 10,0  (04) 10,0 
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 Uma possível explicação seria o aumento da resistência à insulina em face da doença 

tabágica, o que é acentuado nas mulheres com SOP devido à síndrome metabólica ocorrente em 

alguns casos (SLYPER; SCHECTMAN, 1994). No Brasil, poucos estudos avaliaram o papel da 

prática tabágica no padrão de distribuição da gordura corporal. 

 Neste estudo a frequência de tabagismo foi baixa, sendo relatada por apenas 7,5% das 

obesas com SOP e 2,5% das obesas controle, como afirmam os dados da tabela 6. Esse resultado 

foi próximo ao encontrado por Gil Junior e cols., em que encontraram taxa de tabagismo de 7,6% 

em mulheres com SOP atendidas em ambulatório no Rio de Janeiro (GIL JUNIOR et al., 2010).               

Vários fatores de risco para DCV, como hipertensão arterial, dislipidemia, DM, consumo 

excessivo de álcool e tabagismo, levam à disfunção endotelial. A disfunção do endotélio por si 

leva ao aumento da permeabilidade da camada endotelial e a uma redução de biodisponibilidade 

de óxido nítrico na parede vascular, podendo ser considerado um marcador precoce de 

aterosclerose, proporcionando um risco mais elevado de doenças cardiovasculares, o que pode 

piorar o prognóstico nas pacientes com SOP, por isso a importância de possuir hábitos de vida 

saudáveis no tratamento desta enfermidade (BRUNNER, 2005). 

 Infelizmente, as ações nocivas das substâncias tóxicas do cigarro na patologia da SOP 

são difíceis de determinar, o que dificulta a conscientização das mulheres para os impactos 

causados até na fertilidade (HULL et al., 2000), relativamente nas perturbações menstruais 

(CHEN et al., 2000, KAPOOR, 2005), bem como uma menopausa precoce em cerca de um a 

quatro anos (NEMR et al., 1998; The Practice Committee of the American Society for Medicine, 

2005;  LAMBERT-MESSERLIAN; HARLOW, 2006). 

Analisando o perfil das doenças relatadas pelos grupos através do questionário aplicado, 

foi evidenciado na figura 5 que ambos os grupos relataram a mesma quantidade de participantes 

com histórico de dislipidemia, (n=18) no grupo das obesas com SOP e da mesma forma no grupo 

das obesas controle, porém estes dados foram apenas relatos. Para confirmação e veracidade dos 

fatos foram realizados os exames bioquímicos, cujos resultados serão abordados posteriormente. 

As dislipidemias - alterações no metabolismo das lipoproteínas circulantes - são citadas 

como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana.  

As alterações no metabolismo das lipoproteínas circulantes são decorrentes da genética do 

indivíduo, do hábito alimentar, do estilo de vida, de morbidades adquiridas como: diabetes 

mellitus, hipotireoidismo, obesidade e o uso de medicamentos, como diuréticos, 

betabloqueadores, corticoides, anabolizantes (KOLANKIEWICZ; GIOVELLI; BELLINASO, 

2008). 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 5 - Frequência absoluta das doenças e manifestações clínicas relatadas pelos 

grupos das obesas com SOP e obesas controle. 
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 Observou-se uma elevada prevalência de dislipidemia relatada pelas mulheres na amostra 

estudada. Esses achados são concordantes com os de outros estudos que evidenciam tanto a 

relação obesidade e dislipidemias quanto ser a presença de SOP associada à obesidade e 

dislipidemia um elevado fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades metabólicas. 

 Alterações relacionadas à dislipidemia parecem ser potencializadas pela obesidade, em 

decorrência do sinergismo do efeito inflamatório da dislipidemia e do aumento da relação entre 

leptina e adiponectina (GIULIANO; CARAMELLI, 2008). 

 Alguns trabalhos, embora com resultados divergentes dos obtidos neste estudo relatam 

um aumento da prevalência de dislipidemia em portadoras de SOP (AMOWITZ; SOBEL, 1999; 

American Association of Clinical Endocrinologists position statement on metabolic and 

cardiovascular consequences of polycystics ovary syndrome, 2005; WILD, 1985; RAJKHOWA 

et al., 1997) caracterizada por hipercolesterolemia, aumento dos níveis de TG e redução dos 

níveis de HDL. Romano e cols., também evidenciaram, através dos parâmetros do lipidograma 

comparados das pacientes obesas e não obesas com SOP, que os níveis séricos de colesterol total 

e triglicerídeos foram significativamente mais elevados nas mulheres obesas em detrimento das 

não obesas (ROMANO et al., 2011). 

 Corroborando com dados obtidos neste estudo, Santos e cols. evidenciaram que em um 

estudo com 500 pacientes de ambos os sexos atendidos em ambulatórios de nutrição na cidade 

do Recife, mais de 40% da amostra apresentava alteração nos componentes do perfil lipídico e 

dentre esta observaram fortes correlações entre as variáveis antropométricas de excesso de peso e 

variáveis lipídicas predominantes nas mulheres analisadas (SANTOS et al., 2013). 

Quarenta e cinco por cento das pacientes com SOP clássica (anovulatória) e 38% 

daquelas com SOP ovulatória apresentam dislipidemia ou aumento de PCR ou aumento de 

homocisteína, diferentemente das mulheres com hirsutismo idiopático e das controles, nas quais 

a prevalência é de 10%  (CARMINA et al., 2005). 

 Com base no histórico de DM relatado pelas participantes, o valor absoluto foi maior nas 

mulheres obesas controle (n= 7), em comparado com as obesas com SOP (n= 6). Estes dados são 

divergentes de alguns estudos encontrados na literatura, porém a variabilidade nos resultados 

pode decorrer devido às diferenças entre a população estudada. É conhecida a influência dos 

fatores genéticos, ambientais e estilo de vida na frequência das anormalidades do metabolismo 

da glicose, mas sabe-se que a obesidade, particularmente a obesidade central, aumenta o risco de 

DM2 (PALMERT, et al.,2002). Dados estes que são divergentes com alguns trabalhos anteriores, 

mas que pode ser justificada pela reduzida amostra utilizada neste estudo e devido ao fato de 

grande quantidade das pacientes com SOP analisadas já estarem realizando algum tipo de 
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tratamento farmacológico ou não farmacológico, como intervenção nutricional e/ou prática de 

atividades físicas. A prevalência de distúrbios do metabolismo da glicose (intolerância à glicose 

e DM2) na SOP merece atenção especial, pelo fato de ser comumente observada. A prevalência e 

a história natural de sua precursora, a intolerância à glicose, é pouco conhecida.  

O percentual relatado equivalente à presença atual ou anterior de hipertensão arterial 

entre as participantes alertam para a forte associação tanto entre a obesidade quanto entre a SOP 

adicionada à obesidade e a alteração da pressão arterial. 

Dentre os aspectos fisiopatológicos que podem justificar a associação entre a SOP e os 

níveis pressóricos alterados, destaca-se o papel patogênico da RI e HI (KANDARAKI et al., 

2009; MARTINS  et al., 2009; CASCELLA et al., 2008). 

Os mecanismos pelos quais a RI contribui para elevação da pressão arterial (PA) incluem 

modificações da musculatura lisa vascular, alterando o transporte iônico, com aumento de íons 

cálcio no citoplasma e aumento da reatividade vascular às substâncias vasoconstritoras 

(MARTINS  et al., 2009). Além disso, ocasiona hipertrofia do músculo liso vascular, com 

diminuição da complacência e interferência no mecanismo de vasodilatação dependente do 

endotélio, retenção de sódio e ativação do sistema nervoso simpático, alterações que podem 

preceder a instalação da hipertensão arterial sistêmica (SILVA et al., 2009; COSTA et al., 2010). 

Esses processos fisiopatológicos estão diretamente relacionados com a formação de placa 

aterosclerótica, pela indução de distúrbios nas vias de sinalização comum tanto à ação da 

insulina como à produção do óxido nítrico, aumentando, dessa forma, o estresse oxidativo, os 

níveis de endotelina-1, a atividade do sistema renina-angiotensina e a secreção de hormônios e 

citocinas pelo tecido adiposo (MARTINS  et al., 2009; CASCELLA et al., 2008). Este fato 

merece ainda mais atenção por se tratarem de mulheres obesas e levando em consideração que a 

elevação das cargas pressóricas representa um fator de risco independente, linear e contínuo para 

DCV (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). 

Estudos feitos por PEIXOTO e cols. relatam que nas mulheres os valores elevados de 

IMC e CC apresentam associação com a hipertensão arterial. Na amostra, as mulheres com a CC 

≥ 88cm apresentaram um aumento de cerca de três vezes no odds ratio, e aquelas com o IMC ≥ 

30 kg/m
2
 um aumento de 4,7 vezes em comparação com as categorias avaliadas. Esses resultados 

mostram que tanto o ganho de peso como o acúmulo de gordura abdominal aumenta a 

probabilidade de o indivíduo tornar-se hipertenso. (PEIXOTO at al., 2006). 

 Quando questionadas sobre processos inflamatórios de qualquer natureza, 29 

participantes, 72,5% do grupo das obesas controle afirmaram haver apresentado algum quadro 

clínico de inflamação por pelo menos uma vez, em detrimento de 17 participantes, 42% do grupo 



62 

 

das obesas com SOP. Sendo que a SOP neste estudo não influenciou no aumento de casos de 

processos inflamatórios, conforme ilustra a figura 5. 

Como justificativa para a alta proporção de obesas com processos inflamatórios a 

literatura sugere explicações que com o ganho de peso e hipertrofia dos adipócitos haja 

compressão dos vasos sanguíneos no tecido adiposo branco, impedindo um suprimento adequado 

de oxigênio. Ocorreria, então, hipóxia local e morte de alguns adipócitos. Esse quadro 

desencadearia a cascata da resposta inflamatória e também o processo de angiogênese, para 

formação de novos vasos. Portanto, a condição de hipóxia por si já seria suficiente para estimular 

a quimiotaxia de macrófagos e induzir a expressão de genes pró-inflamatórios (NEELS, 2006; 

LOLMEDE et al., 2003, WOOD et al., 2009). 

A elevação dos marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6, proteína C-reativa (PCR) e 

proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1)), observados na obesidade, seria proveniente da 

produção destes pelos próprios adipócitos e pelos macrófagos infiltrados em resposta à hipóxia. 

De igual modo, há também liberação de marcadores inflamatórios em outros órgãos, muitas 

vezes com produção estimulada por fatores secretados no tecido adiposo branco. Como exemplo, 

a IL-6, liberada no tecido adiposo branco (TAB), estimula a produção da PCR no fígado 

(TRAYHURN; WOOD, 2004; KERSHAW; FLIER, 2004). 

 Apesar de nem todos os mecanismos estarem esclarecidos, há evidências que esse estado 

inflamatório (local ou sistêmico) esteja relacionado (seja causa ou consequência) à desordens 

como resistência insulínica, DM, hiperlipidemia, hipertensão arterial, aterogênese e, 

consequentemente, a síndrome metabólica em mulheres com SOP. (TRAYHURN; WOOD, 

2004; YUDIKIN, 2003). 

 Geralmente, assume-se que a inflamação é um estado consequente à obesidade, que surge 

em grande prevalência na SOP. Entretanto, alguns autores sugerem que a obesidade é o resultado 

de uma doença inflamatória. Na verdade, a obesidade, inflamação e a SOP estão associadas e 

apresentam contribuição cíclica no agravamento destas patologias. 

 Considerada doença inflamatória, causa príncipe do óbito cardiovascular nos países 

ocidentais, a aterosclerose comparte mecanismos fisiopatológicos similares a outras doenças 

inflamatórias/ autoimunes. Cumpre ressaltar que as pacientes com SOP, aliadas a quadros de 

obesidade e síndrome metabólica apresentam risco aumentado para doenças cardiovasculares, o 

que pode ser justificado também pela fisiologia dos processos inflamatórios na obesidade 

presente em muitos casos de SOP.  

 Estudos relacionados entre inflamação e SOP têm demonstrado que concentrações de 

PCR, marcador sérico de inflamação crônica de baixo grau e de risco cardiovascular, estão 
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aumentadas tanto nas pacientes com SOP obesas como nas não obesas, quando comparadas às 

controles pareadas para o peso (KELLY et al., 2001; TARKUN et al., 2004). Níveis de PCR 

acima de 5 mg/L (indicativos de alto risco cardiovascular) são observados em 37% das pacientes 

com SOP e em só 10% das controles (BOULMAN et al., 2004). A PCR também pode estar 

diretamente envolvida no processo aterogênico (promoção da disfunção endotelial, aumento da 

síntese de moléculas de adesão solúveis e da secreção de proteínas quimiotáxicas dos monócitos) 

(KELLY et al., 2001; TARKUN et al.; BOULMAN et al., 2004). Em se tratando de doenças 

relacionadas ao trato respiratório (doenças pulmonares), as participantes apresentaram igual 

quantitativo, (n= 7) mulheres em cada grupo com relatos de doenças pulmonares, conforme 

figura 5. Neste estudo não se observou relação direta entre problemas pulmonares e SOP, 

portanto neste estudo verifica-se que a influência da obesidade pode ter associação com doenças 

pulmonares, além dos fatores intrínsecos de cada participante.  

 Na obesidade, a adiposidade visceral está relacionada com os níveis de citocinas pró-

inflamatórias circulantes, como mencionado anteriormente. O tecido adiposo libera para 

circulação sistêmica leptina, IL-6, TNF-α, fator transformador de crescimento (TGF-β) e 

eotaxina (WELLEN; HOTAMISLIGIL, 2003; FANTUZZI, 2005). Estes estímulos inflamatórios 

estão associados ao hipodesenvolvimento pulmonar, atopia e responsividade brônquica e em 

última instância ao risco aumentado de asma e modificações dos fenótipos para esta doença em 

indivíduos obesos (COLLINS et al., 1995; DE LORENZO et al., 2000).   

Adicionalmente, a obesidade altera a dinâmica respiratória particularmente a 

complacência pulmonar, a força e a resistência muscular. O efeito abdominal sobre o diafragma 

determina diminuição da elasticidade da musculatura lisa, com aumento da reatividade aérea. A 

consequência desse efeito é a obstrução aérea irreversível com diminuição da capacidade vital 

forçada e fluxo expiratório forçado, ambos entre 25-75% (FATUCH; FILHO, 2005). Na 

literatura há relatos de casos de pacientes com infiltração gordurosa no diafragma e na pleura 

dificultando o desempenho muscular e expansão torácica, respectivamente (RAY et al., 1983; 

FADELL et al., 1962). Estas anormalidades fisiopatológicas podem concorrer para a diminuição 

da capacidade residual funcional (CRF), volume de reserva expiratória (VRE) e capacidade 

pulmonar total (CPT) (COLLINS et al., 1995; DE LORENZO et al., 2000; KOLLIAS et al., 

1972). Do ponto de vista clínico, a obesidade tem sido correlacionada a distúrbios ventilatórios 

obstrutivos tais como asma brônquica e apneia obstrutiva do sono (RASMUNSEN, 2000; 

MORGENTHALER et al., 2006). 

 Anormalidades da função pulmonar são mais comuns na obesidade central, em que o 

acúmulo de tecido adiposo localiza-se na região da cintura (KOLLIAS et al., 1972). O aumento 
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do índice de massa corporal (IMC) resulta em acréscimo de massa na parede do tórax, como 

consequência do déficit da mecânica respiratória, resultando em alterações pulmonares restritivas 

e obstrutivas (RASMUNSEN, 2000). 

 No questionamento sobre doenças relatadas pelas pacientes, a opção citada como 

“outras” refere-se a tireoidopatias, viroses e doenças renais (esta última em destaque com 

frequência de (n= 2; 5%) no grupo das obesas com SOP e (n= 3; 7,5%) no grupo controle. Nas 

demais doenças relatadas: doenças hepáticas, infecção, anemia, parasitoses dentre outras, embora 

com frequências relevantes nos grupos estudados não foram avaliadas relações diretas 

compatíveis com a relação SOP/obesidade, por não termos informações adicionais ou dados 

bibliográficos suficientes que justifiquem que tais patologias possam interferir na relação.  

Quanto ao histórico familiar das doenças relatadas pelas participantes a maior proporção 

de SOP foi relatada grupo das obesas com SOP (n= 19) em comparado com (n= 14) nas obesas 

controle, conforme figura 6. A etiologia genética pode estar associada, principalmente pelo 

aumento da frequência da síndrome e de RI, em mães e irmãs de pacientes com SOP. Portanto, o 

modelo de hereditariedade permanece incerto e desconhecido, bem como a participação de 

vários fatores ambientais, como dieta e estilo de vida (YARAK et al., 2005). 

O histórico familiar de doenças ou manifestações clínicas possui vários tópicos 

importantes devido à alta prevalência das doenças intrinsecamente relacionadas com a SOP, que 

é condizente com a realidade observada na síndrome metabólica e nos fatores de risco 

correlacionados com a SOP, podendo ser explicada pelas anormalidades na ação e secreção da 

insulina, intolerância à glicose e dislipidemia que já foram demonstradas também como 

agregação na família de mulheres com SOP. Esses dados sugerem que esta síndrome pode 

apresentar uma base genética (RECABARREM et al., 2008). 

 Alguns autores têm sugerido que as alterações metabólicas da SOP não ocorrem 

exclusivamente em pacientes do sexo feminino. Essas alterações de metabolismo, principalmente 

dislipidemias, intolerância à glicose e resistência a insulina podem acometer também homens, 

especialmente os que têm história familiar de SOP (REIS et al., 2010). 

 Picon e cols. relataram que em uma série de 29 pacientes, 55% dos irmãos das pacientes 

apresentaram critérios para SOP ou padrão precoce masculino de calvície, em comparação com 

apenas 13% dos irmãos das integrantes do grupo controle. Os resultados desta análise suportam a 

hipótese de uma herança autossômica dominante (PICON et al., 2010). 

 Diferenças estatisticamente relevantes quanto ao histórico familiar das doenças relatadas 

pelas participantes entre os grupos não foram observadas, embora o elevado percentual de 

algumas doenças em ambos os grupos devam ser destacados, devido à presença da obesidade nas 
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participantes que, neste caso o histórico familiar de doenças quando associadas ao surgimento de 

comorbidades agravam o prognóstico dos pacientes e podem prejudicar na qualidade de vida das 

mulheres obesas. 

Os relatos de hipertensão arterial no histórico familiar de ambos os grupos foi elevado, 

(n= 34) no grupo das obesas com SOP e (n= 37) dentre as obesas controle. Justificando esse 

elevado valor e relacionando a hipertensão influenciada pela SOP e obesidade, verificou-se que 

em um estudo realizado com indivíduos jovens, normais, filhos de pais hipertensos e 

normotensos, pareados pela idade e índice de massa corpórea, demonstrou-se que os filhos de 

pais hipertensos tinham maiores valores de pressão arterial, frequência cardíaca, triglicerídeos, 

relação colesterol total/ HDL, comparado com os filhos de pais normotensos (LOPES, et al., 

1997). 

Outros dados da literatura levam a pensar que a história familiar para hipertensão tem 

relação direta com SM, que também é frequentemente observada em pacientes com SOP. 

Provavelmente os indivíduos com predisposição genética para hipertensão também apresentam 

polimorfismos genéticos para obesidade central e alterações metabólicas. Partes dessas 

alterações metabólicas são consequências da atividade aumentada do tecido adiposo. Do ponto 

de vista genético propriamente dito, o estudo de Iwai e cols. envolvendo 40.000 indivíduos, 

mostrou a associação do gene SAH, considerado como candidato para a hipertensão arterial, com 

obesidade e hipertrigliceridemia (IWAI et al., 2002). 

Quanto ao histórico familiar de dislipidemias observou-se em (22, 55%) das pacientes 

com SOP e em (26, 65%) do grupo controle. Embora não significantemente associado à presença 

de SOP nas pacientes, deve ser dada especial atenção pois esta desordem faz parte de um dos 

principais fatores de risco cardiovascular, principalmente quando associada a outros fatores 

como SOP, DM, obesidade e hipertensão arterial. A hipercolesterolemia, resultante da alteração 

do metabolismo das lipoproteínas pode ter origem ambiental ou genética (ESPINHEIRA et al., 

2013). 

A elevada citação de histórico familiar de obesidade dentre as participantes de ambos os 

grupos (n= 19) no grupo SOP e (n= 31) no grupo controle, reforçam os estudos que relatam o 

caráter genético da doença. Um estudo realizado com 86 indivíduos de ambos os sexos do 

município de Lajes/ SC observou um aumento de 2,5 vezes na prevalência de obesidade em 

indivíduos que referiram ter pai e mãe obesos. O risco de obesidade entre as pessoas que 

referiram ter pai e mãe obesos é de quase duas vezes maior do que naqueles cujos pais não 

apresentavam tal característica, possivelmente indicando a ação de fatores genéticos, ambientais 

e culturais da obesidade (VEDANA, et al., 2008). 



66 

 

O grupo das obesas com SOP não mostrou associação estatística significante com o 

histórico familiar de DM, sendo encontrada maior frequência (n= 33) no grupo controle e (n= 

29) nas obesas com SOP. Este tema não é bem esclarecido em dados na literatura. Em estudo 

realizado com 859 mulheres em Salvador/Bahia, verificou-se que o histórico familiar de parentes 

de primeiro grau (pais, irmãos e filhos) (p= 0,36) não obteve associação significante para 

diabetes, hipertensão, excesso de peso, colesterol alto, infarto ou acidente vascular cerebral 

(AVC), mas apresentou forte associação em pessoas com o parentesco em segundo grau (avós, 

tios, ou primos) (p= 0,00), em particular em relação ao diabetes, excesso de peso e hipertensão 

(FERNANDES, 2009). 

 Avaliando a relação da SOP com o histórico familiar de infarto do miocárdio, não foi 

encontrada forte associação (n= 15; 37,5%), já que no grupo controle a frequência relatada foi 

superior (n= 21; 52,5%). Estudos com resultados diferentes mostram que através do histórico 

familiar de infarto abordado por pacientes com SOP, o risco relativo calculado para doença 

coronariana associada à SOP é de 7,4% (DAHLGREN et al., 1992). Um trabalho entre mulheres 

com menos de 60 anos de idade, submetidas à cineangiocoronariografia, revelou que 42% delas 

apresentavam morfologia policística dos ovários à ultrassonografia, além de doença arterial 

coronária mais extensa, com maior número de segmentos com estenose superior a 50%, quando 

comparadas às mulheres com ovários normais (BIRDSALL et al., 1997). Da mesma forma, 

mulheres com ciclos menstruais muito irregulares apresentam aumento do risco de desenvolver 

doença coronariana, mesmo após ajuste para idade, IMC e antecedente familiar de infarto agudo 

do miocárdio (SOLOMON et al., 2002). 
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Figura 6 – Frequência absoluta do histórico familiar das doenças relatas pelas pacientes 

obesas com SOP e obesas controle. 
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Tabela 7 - Distribuição de frequências em números absolutos e relativos das variáveis 

ginecológicas das pacientes obesas com SOP e obesas controle. 

Variáveis Ginecológicas 
Obesas com SOP 

 (n) % 

Obesas Controle 

(n) % 

Período do Ciclo Menstrual   

Menos de 25 dias  (01) 2,5  (01) 2,5 

25 a 34 dias (10) 25,0  (24) 60,0 

35 a 60 dias (0) 0,0  (02) 5,0 

Mais de 60 dias  (0) 0,0  (0) 0,0 

Totalmente variável (29) 72,5  (13) 32,5 

Dificuldade de Engravidar   

Sim  (27) 67,5  (08) 20,0 

Não  (13) 32,5  (32) 80,0 

Gestações Prévias   

Sim  (19) 47,5  (25) 62,5 

Não  (21) 52,5  (15) 37,5 

Aborto   

Sim  (07) 17,5  (07) 17,5 

Não  (33) 82,5  (33) 82,5 

Nota: (n): número absoluto; %: número relativo. 
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Tabela 8: Atividade física e perfil ginecológico: Variáveis categóricas. 

  

VARIÁVEL 

  

CATEGORIA 

OBESAS 

COM SOP 

OBESAS 

CONTROLES 
Valor 

p 

OR 

Bruta  
IC 95%  

(n) % (n) % INF SUP 

Prática de  

Atividade Física 

SIM 14 41,20 20 58,80 
0,175 0,538 0,219 1,322 

NÃO 26 56,50 20 43,50 

Ter Gerado Filho 
NÃO 26 63,40 15 36,60 

0,014* 3,095 1,243 7,706 
SIM 14 35,90 25 64,10 

Ciclo Menstrual 
IRREGULAR 29 65,90 15 34,10 

0,002* 4,394 1,709 11,295 
25-34 dias 11 30,60 25 69,40 

Dificuldade de 

Engravidar 

SIM 27 77,10 8 22,90 
0,001* 8,308 2,999 23,012 

NÃO 13 28,90 23 71,10 

Uso de 

Anticoncepcional 

SIM 7 46,70 8 53,30 
0,775 0,849 0,275 2,613 

NÃO 33 50,80 32 49,20 

Aparecimento 

 de Acne 

SIM 31 51,70 29 48,30 

0,606 1,307 0,473 3,609 
NÃO 9 45,00 11 55,00 

  Nota: * Valores significantes com α= 0,05; Teste: Qui-Quadrado; OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança;  

 INF: limite inferior; SUP: limite superior; (n): número absoluto; %: número relativo. 
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Independente da constatação bioquímica de HA pelas dosagens hormonais usuais ou de 

precisa identificação androgênica, a irregularidade menstrual é resultante de foliculogênese 

anormal, insuficiência lútea ou anovulação, o que pode justificar o elevado percentual (72,5%) 

de obesas com SOP apresentando ciclo menstrual variável, como consta na tabela 7.  

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste Qui-Quadrado realizado para testar a 

associação entre a classificação dos grupos e as características atividade física e perfil 

ginecológico. Ao nível de significância α= 5%, temos evidências de associação entre ter filho, 

período do ciclo menstrual e dificuldade de engravidar com a classificação dos grupos, no 

entanto, para as demais características não houve evidências de associação.  

Na tabela 8, os grupos foram divididos em duas categorias denominadas regular, período 

menstrual compreendido entre 25-34 dias e irregular, os demais períodos. Observou-se relação 

estatisticamente significativa e predominância no grupo das obesas com SOP de pacientes com 

ciclo menstrual irregular e através da odds ratio, constatou-se que as pacientes apresentam 4,39 

mais chances de possuírem ciclo menstrual irregular e apresentarem SOP, confirmando o quadro 

clínico existente em muitos dos casos de mulheres com SOP. 

Quando à prática de atividade física observou-se que das pacientes que não praticam 

exercícios físicos, o maior percentual é composto por participantes do grupo obesas com SOP 

(56,5%). 

Em um estudo desenvolvido por Bruner, Chad e Chizen, através de prescrição de 

exercício direcionada para pacientes com SOP, constando de combinação de exercício aeróbico 

(caminhada e ciclismo estacionário) com exercícios resistidos (musculação), os autores 

avaliaram o efeito desse programa associado ao aconselhamento nutricional isolado. Após 12 

semanas de intervenção, não foram observados efeitos significativos na perda de massa corporal 

e IMC (BRUNER; CHAD; CHIZEN, 2006). Outros estudos analisaram intensidades de 

exercícios e parâmetros variáveis. Observou-se que, após três meses de um programa de 

exercício aeróbico, numa frequência de três vezes por semana, 30 minutos de duração e 

intensidade entre 60 a 70% do consumo máximo de oxigênio, houve redução do IMC e da 

circunferência da cintura-quadril (VIGORITO et al., 2007). Os resultados dos estudos 

disponíveis indicam que a prática regular de exercício físico deve ser incentivada e mantida por 

um período prolongado nas mulheres com SOP, considerando que um curto período de cessação 

da atividade física pode provocar anulação dos benefícios alcançados (ORIO et al., 2008). 

Ocorrem modificações na aparência física, irregularidades ou ausência de menstruação, 

dificuldade de engravidar e alterações biopsicossociais que podem afetar a função sexual de 

mulheres com SOP, manifestando interesse das participantes em procurar adesão ao tratamento. 
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 Estudos semelhantes a este trabalho foram realizados por Silva e cols., sendo relatado que 

a queixa principal que motiva as mulheres com SOP pela busca de consulta clínica ginecológica 

é a irregularidade menstrual. Esses e vários outros aspectos relacionados a distúrbios da SOP 

podem causar estresse emocional (SILVA et al., 2006; BARNARD et al., 2007). 

Os sintomas e sinais da SOP podem estar presentes em qualquer idade da vida 

reprodutiva, e as manifestações diferem de mulher para mulher. Devido a essa heterogeneidade 

de características, o diagnóstico é frequentemente demorado. Muitas mulheres portadoras da 

SOP não procuram assistência medica até tentarem engravidar, pois essa seria a primeira vez que 

elas não estariam fazendo uso de contraceptivos hormonais (URBANETZ et al., 2009), que 

provavelmente haviam mascarado os sintomas até então, fato este relatado com frequência dentre 

as participantes com SOP presentes neste trabalho. 

Quanto à dificuldade de engravidar, um percentual elevado composto por 77,10 % das 

participantes obesas com SOP respondeu sim, em comparação aos 20% apresentados no grupo 

controle, como indicam as tabelas 7 e 8. Este parâmetro também apresentou relação 

estatisticamente significante no estudo e uma razão de chance de 8,30, ou seja as pacientes que 

apresentam dificuldade de engravidar possuem 8,30 a mais de chances de também serem 

portadoras da SOP. Isto sugere que neste estudo a obesidade de forma isolada não apresenta 

relação direta com a dificuldade de engravidar, mas sim a obesidade aliada à SOP. 

Essa dificuldade de engravidar pode acontecer devido a expressão fenotípica variável de 

anomalias reprodutivas e metabólicas nas pacientes com SOP, que pode levar a diferenças na 

competência oocitária para o desenvolvimento (FEDORCSAK et al., 2001; HEIJNEN et al., 

2006; PATEL; CARR, 2008; SAHU et al., 2008), definida como a capacidade do oócito em 

completar a meiose e possibilitar o desenvolvimento embrionário subsequente (FERREIRA EM 

et al., 2009). 

O papel da receptividade do endométrio comprometida e da qualidade dos oócitos em 

contribuir para os efeitos deletérios da SOP na fertilidade feminina está sendo questionado 

(PATEL; CARR, 2008; GIUDICE, 2006). Postula-se que altas concentrações de LH, durante a 

fase folicular
 
(REGAN et al., 1990), assim como outras alterações endócrinas e metabólicas 

associadas com essa síndrome possam interferir na foliculogênese, resultando em oócitos de pior 

qualidade. 

A foliculogênese ovariana é regulada por fatores extra e intraovarianos, sendo necessário 

haver um equilíbrio entre eles (ARTINI et al., 2007). A oogênese é extremamente dependente 

dos fatores intraovarianos, em particular dos presentes no fluido folicular (FF) (PADHY et al., 

2009). Qualquer desequilíbrio entre os fatores extra e intraovarianos pode resultar em uma 
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foliculogênese anormal (FRANKS et al., 2008). A maturação oocitária e o desenvolvimento 

embrionário comprometidos na SOP estão possivelmente associados às anormalidades dos 

fatores endócrinos/parácrinos, das disfunções metabólicas e das alterações intrafoliculares 

durante a foliculogênese e a maturação folicular (WOOD et al., 2007; DUMESIC; ABBOTT, 

2008). 

Na SOP questiona-se a presença de comprometimento na qualidade oocitária
 
relacionado 

à anomalia na foliculogênese, caracterizada pela diminuição da apoptose nos estágios iniciais do 

crescimento folicular, gerando um número maior de folículos e consequente aumento da síntese 

de andrógenos, que leva à atresia folicular (VIEIRA et al., 2008). 

Um estudo realizado por Rezende e cols. concluiu que pacientes com SOP apresentam 

altas concentrações de testosterona no fluido folicular quando comparadas a um grupo controle 

sem SOP, independente do estágio de desenvolvimento folicular e a progesterona no fluido 

folicular das pacientes com SOP mostrou-se diminuída, sugerindo que fatores parácrinos podem 

inibir sua secreção pelas células foliculares (REZENDE et al., 2010). 

Perguntadas sobre gestações prévias, 19 (47,5%) das participantes obesas com SOP 

afirmaram ter engravidado, comparado com 25 (62,5%) das obesas controle, conforme a tabela 

7. 

Já no questionamento sobre ter gerado filho, apenas 14 (35,90%) pertenciam ao grupo 

SOP e 25 (64,10%) ao grupo controle, mostrando situações divergentes entre os grupos. Esta 

variável apresentou relação estatisticamente significante e ao ser realizada a odds ratio observou-

se que as pacientes que não possuem filho, apresentam 4,39 mais chances de também serem 

portadoras da SOP, conforme dados da tabela 8. 

A relação entre a obesidade feminina e o sucesso reprodutivo é matéria complexa, 

entretanto os efeitos negativos da obesidade na reprodução de pacientes com SOP são 

amplamente discutidos: atraso para concepção espontânea, maior prevalência de infertilidade, de 

abortos naturais, pior resposta aos tratamentos de infertilidade, além da maior predisposição a 

complicações obstétricas (PASQUALI et al., 2007; NELSON; FLEMING, 2007). Alterações nos 

esteroides sexuais parece ser a principal causa da infertilidade feminina em pacientes obesas 

(PASQUALI, 2006); entretanto, recentemente outros fatores vêm sendo estudados: metabólitos 

ovarianos, expressão gênica (ROBKER et al., 2009), qualidade de oócitos e embriões 

(ROBKER, 2008). A associação entre obesidade e subfertilidade parece estar relacionada, ao 

menos parcialmente, com a redução da frequência das ovulações, sendo a anovulação mais 

comum nas mulheres com SOP obesas (> 50% das pacientes com SOP) que nas portadoras de 

SOP não obesas (PASQUALI, 2006). Neste mesmo estudo, dados confirmam o percentual 
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elevado de mulheres obesas que apresentam dificuldade de engravidar. Foram comparadas 

mulheres obesas portadoras de SOP com as de peso adequado, e as pacientes obesas foram 

caracterizadas por pior perfil hormonal e metabólico, condição que é negativamente influenciada 

na presença de fenótipo abdominal (visceral). 

Descobertas recentes revelam que hormônios derivados do tecido adiposo (leptina e 

adiponectina) influenciam diretamente a reprodução e fertilidade (KYROU, TSIGOS; 2008). A 

leptina, que age primariamente para suprimir o apetite e incrementar o metabolismo energético 

em nível hipotalâmico, parece desempenhar papel vital na relação entre obesidade e eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG), regulando o início da puberdade, modulando a capacidade 

reprodutiva, facilitando a implantação e gravidez Além do mais, a habilidade do tecido adiposo 

em acumular esteroides sexuais dentro dos adipócitos, e também de metabolizar e interconvertê-

los através de ações enzimáticas locais, pode afetar significativamente o status funcional do eixo 

reprodutivo. O aumento da massa adipocitária tecidual na obesidade pode alterar o balanço entre 

a biodisponibilidade de estrogênios e androgênios e os esteroides sexuais circulantes, cujos 

níveis plasmáticos alterados e globulinas transportadoras de esteroides sexuais poderiam levar às 

manifestações clínicas e à disfunção do eixo HHG. Com isso, a função reprodutiva, em vigência 

de excesso de peso, é comprometida devido a ações periféricas e centrais de hormônios, 

adipocinas e citocinas pró-inflamatórias que podem inibir a atividade do eixo hipotálamo- 

hipófise- gonadal em vários níveis (KYROU, TSIGOS; 2008; BRAY, 1997). 

Dentre as pacientes que já engravidaram (n= 19 nas obesas com SOP e n= 25 nas obesas 

controle) um quantitativo de 7 pacientes em cada grupo já sofreu aborto, isto significa que uma 

proporção maior de obesas com SOP já sofreu aborto, quando relacionadas a frequência absoluta 

entre os casos. Corroborando com os resultados obtidos em estudos que apontam a gravidez em 

pacientes obesas ou com sobrepeso, espontânea ou após tratamentos de reprodução assistida, 

estar associada a uma maior frequência de complicações (BRAY, 1997). O risco de abortamento 

isolado é maior, assim como o de abortamento habitual (PASQUALI et al., 2007; NELSON; 

FLEMING, 2007). Os dados atuais sugerem que a obesidade pode afetar a função do corpo 

lúteo, do trofoblasto, o desenvolvimento embrionário precoce e a receptividade endometrial 

(VELEVA et al., 2008). Além disso, a obesidade tem muitas implicações maternas com forte 

associação em desordens hipertensivas da gravidez, DM, infecção, tromboembolismo, alterações 

de humor e complicações no parto como sofrimento fetal, parada de progressão, apresentações 

anômalas, distócia de ombro e aumento na taxa de parto instrumentado ou parto cesáreo 

(PASQUALI et al., 2007; NELSON; FLEMING, 2007). 
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 Quando questionadas quanto ao uso de medicamento anticoncepcional, dentre as que 

fazem uso 46,7% são do grupo das obesas com SOP e 53,3% das obesas controle. Estes índices 

podem ser justificados pelo fato de grande parte das mulheres em idade fértil procurarem os 

serviços de assistência à saúde da mulher não apenas para tratar sintomas ocasionados pela SOP 

ou interesse em engravidar, mas também devido à classe do fármaco utilizado para tratamento da 

patologia ser, na maioria dos casos, da mesma categoria anticoncepcional e, algumas destas 

mulheres, especialmente no grupo das obesas controle, relataram utilizar o medicamento com o 

objetivo de inibir a fertilidade. Dentre as obesas com SOP, um quantitativo elevado (n= 33) 

afirmaram que não estavam em uso da medicação anticoncepcional naquele momento, dentre 

estas algumas relataram já haverem realizado a terapia farmacológica e estarem sob observação 

da resposta fisiológica do organismo na fase pós-tratamento e outras relataram terem iniciado a 

avaliação clínica da SOP naquele período e ainda não havia sido prescrito pelo médico nenhum 

tratamento com medicamento anticoncepcional. 

 Quanto ao aparecimento de acne os testes não foram significantes, ou seja, independe da 

paciente ser obesa com SOP ou obesa controle. Dentre as que relataram possuir acne a maior 

proporção (51,7%) está no grupo das obesas com SOP. Essa condição pode ser explicada através 

do HA estabelecido na SOP, pois o metabolismo periférico dos esteróides revela-se alterado, 

principalmente, nos tecidos adiposo e muscular, e na unidade pilossebácea. Assim, o hirsutismo, 

a acne, a seborréia e a alopecia são comuns na SOP. Esses achados estão presentes em vários 

trabalhos que relatam a elevada prevalência de acne nos casos de SOP (MOURA et al., 2011; 

MARCONDES et al., 2011). 

 Um quantitativo elevado de pacientes do grupo obesas controle (n= 29) também relatou o 

aparecimento da acne. Esta correlação pode ser justificada devido ao tecido adiposo apresentar a 

capacidade de formar testosterona e estrona a partir de precursores inativo, contribuindo para o 

aumento dos esteróides. Na unidade pilossebácea, há aumento da atividade da enzima 5a-

redutase, convertendo a testosterona em diidrotestosterona. A atividade da 5a-redutase é mediada 

pelo IGF-I e pode ser amplificada pela hiperinsulinemia, agravando o hirsutismo. Parece que a 

insulina apresenta efeito direto e estimulador na unidade pilossebácea (hirsutismo, acne, 

seborréia e alopecia) e na epiderme (acantose nigricans) (BLEAU et al., 1974; STEWART et al., 

1990; RODIN et al., 1994; ROSENFIELD, 2001; BURGHEN et al., 1980). 
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Tabela 9 - Modelo final explicativo da análise de regressão logística binária para 

a presença de SOP na associação das variáveis categóricas. 

Variável Referência  
OR 

Ajustada 

IC 95% Valor  
P 

INF  SUP 

Ter Gerado Filho NÃO 2,347 0,779 6,481 0,134 

Ciclo Menstrual ANORMAL 3,576 1,237 10,337 0,019* 

Dificuldade de Engravidar SIM 6,448 2,181 19,057 0,001* 

Nota: * p< 0.05 estatisticamente significante;  

Teste: Regressão Logística Binária; OR: odds ratio (razão de chances); 

     IC: intervalo de confiança; INF: limite inferior; SUP: limite superior. 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, foi aplicada a regressão logística binária para as variáveis estatisticamente 

significantes, como consta na tabela 9. Com valor p <0.05, mostraram-se significantes neste 

teste: período do ciclo menstrual e dificuldade de engravidar, com razões de chance de 

ocorrerem na presença da SOP de 3,57 e 6,44, respectivamente. E a variável (ter gerado filho), 

embora não tenha mostrado significância pra este teste, apresentou razão de chance de 2,34, 

valor que confirma a problemática frequentemente observada na SOP.  

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Distribuição de frequências em números absolutos e relativos do número de 

locais com excesso de pêlos relatados pelas participantes obesas com SOP e obesas controle. 

Número de locais com excesso 

de pêlos 

Obesas com SOP 

 (n) % 

Obesas Controle 

(n) % 

0  (9) 22,5 (18) 45 

1   (3) 7,5 (6) 15 

2  (5) 12,5 (8) 20 

3  (7) 17,5 (2) 5 

4  (3) 7,5 (4) 10 

5  (6) 15 (1) 2,5 

6  (5) 12,5 (1) 2,5 

7  (2) 5 (0) 0 

Nota: (n): número absoluto; %: número relativo. 

 

 

 

 

Uma das características da SOP é o HA clínico e bioquímico e irregularidades 

menstruais, sendo provavelmente a causa mais comum de hirsutismo e infertilidade (YARAK et 

al., 2005). Na tabela 10 visualiza-se que o grupo das obesas com SOP mencionou apresentar 

excesso de pêlos com proporção elevada dentre os diversos números de locais já no grupo das 

obesas controle, observa-se um predomínio do número de locais relatados entre 0, 1 e 2. 

 Esses dados sobre a presença de hirsutismo ou excesso de pêlos também podem ser 

observados através do estudo de Souter e cols., que observaram que 55% das mulheres com SOP 

apresentavam uma síndrome de excesso de androgênio com o referido aumento de pêlos. Das 

pacientes com irregularidade menstrual 65% apresentaram desordem de excesso androgênico em 

detrimento de 22% nas que apresentaram ciclos menstruais regulares. Fortalecendo os dados 

referentes ao hirsutismo consideravelmente prevalente nas pacientes do grupo da SOP. Através 

deste estudo verifica-se que o aumento de pêlos não sofreu influencia da obesidade, mas sim da 

SOP (SOUTER et al., 2004). 
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Tabela 11 – Distribuição das variáveis categóricas dos parâmetros bioquímicos nas 

pacientes obesas com SOP e obesas controle. 

VARIÁVEL 
GRUPOS 

OBESAS 
 Média DP 

IC 95% 
T-test 

INF SUP 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 
 SOP  80,93 33,39 -

11,57 
10,72 0,940 

CONTROLES  81,35 11,78 

Colesterol Total (mg/dL) 
SOP  163,45 37,99 -

21,30 
10,20 0,485 

CONTROLES  169,00 32,55 

HDL (mg/dL) 
SOP  36,90 11,57 -

12,74 
-2,65 0,003* 

CONTROLES  44,60 11,07 

LDL (mg/dL) 
SOP  98,78 35,41 -

15,92 
13,32 0,860 

CONTROLES  100,08 30,09 

Triglicerídeos (mg/dL) 
SOP  147,83 76,49 

-3,23 57,33 0,080 
CONTROLES  120,78 58,34 

Uréia (mg/dL) 
SOP  25,48 11,48 

-4,57 5,07 0,918 
CONTROLES  25.23 10,12 

Creatinina (mg/dL) 
SOP  0,75 0,15 

-0,21 -0,024 0,015* 
CONTROLES  0,87 0,26 

AST (U/L) 
SOP  22,73 10,56 

-1,73 5,98 0,276 
CONTROLES  20,60 6,21 

ALT (U/L) 
SOP  29,28 21,73 

3,17 18,42 0,006* 
CONTROLES  18,48 10,71 

 

Nota: * Teste t de Student; p = < 0,05 estatisticamente significante;              

            HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade;  

             AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; 

             DP: desvio padrão; Média: média da concentração sérica;  

             (mg/dL): miligramas por decilitro; (U/L): unidades por litro. 
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 A Tabela 11 apresenta os resultados do Teste T realizado para mensurar a diferença de 

médias dos parâmetros bioquímicos das pacientes obesas com SOP e obesas controle. Ao nível 

de significância α= 5%, temos evidências de que a média das concentrações séricas de Creatinina 

(mg/dL), de ALT (U/L) e de HDL (mg/dL) em obesas com SOP  difere da média nas obesas 

controle. Para os demais parâmetros não houve diferença significativa entre os dois grupos 

(obesas com SOP e obesas controle).  

Em se tratando da análise bioquímica das concentrações séricas obtidas das participantes, 

observamos que a média dos valores de ambos os grupos encontram-se dentro da faixa de 

normalidade, de acordo com os dados de referência mencionado no Apêndice B deste trabalho.  

Após o teste de regressão logística binária, observou-se que apenas HDL e Creatinina 

anormais apresentaram relação estatisticamente significante com a SOP, com destaque para a 

razão de chance da participante possuir creatinina anormal e SOP de 41,62. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Modelo final explicativo da análise de regressão logística binária 

para a presença de SOP na associação das variáveis contínuas. 

Variável 

Referência 

de 

ANORMALIDADE 

OR 
Ajustada 

IC 95% 
Valor P 

SUP INF 

HDL (mg/dL) < 40 1,430 2,993 3,096 0,047* 

Creatinina (mg/dL) > 1,30 41,629 1,597 108,192 0,025* 

ALT (U/L)  > 37 1,963 0,886 1,989 0,098 

       Nota: * p< 0.05 estatisticamente significante;  

                 Teste: Regressão Logística Binária; OR: odds ratio (razão de chances); 

                 IC: intervalo de confiança; INF: limite inferior; SUP: limite superior. 
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Tabela 13 - Distribuição de frequências em números absolutos e relativos do perfil lipídico 

das pacientes obesas com SOP e obesas controle. 

 Concentração sérica 

(mg/dL) 

Categoria Obesas com SOP 

(n) % 

Obesas Controle 

(n) % 

Colesterol total < 200 Ótimo (35) 87,5% (33) 82,5% 

 200 – 239 Limítrofe (4) (10%) (6) 15% 

 ≥ 240  Alto (1) 2,5% (1) 2,5% 

LDL < 100  Ótimo (24) 60% (18) 45% 

 100 – 129  Desejável (10) 25% (16) 40% 

 130 – 159 Limítrofe  (5) 12,5% (5) 12,5% 

 160 – 189  Alto (0) 0% (1) 2,5% 

 ≥ 190 Muito alto (1) 2,5% (0) 0% 

HDL < 40 Indesejável (28) 70% (15) 37,5% 

 40 – 60  Limítrofe (10) 25% (23) 57,5% 

 > 60  Desejável (2) 5% (3) 7,5% 

Triglicerídeos < 150  Ótimo (26) 65% (32) 80% 

 150 – 200  Limítrofe (5) 12,5% (4) 10% 

 201 – 499  Alto (9) 22,5% (4) 10% 

 ≥ 500  Muito alto (0) 0% (0) 0% 

Nota: (n): número absoluto; %: número relativo;  

          HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; (mg/dL): miligrama por decilitro. 
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O estudo das dislipidemias tem motivado diversos pesquisadores há algum tempo, pois os 

lipídios têm importante papel em vários processos metabólicos do ser humano, tais como: 

formação e manutenção de membranas celulares, síntese de hormônios esteróides e de vitamina 

D, liberação e armazenamento de energia e ainda são capazes de possibilitar a veiculação de 

ésteres de colesterol e de TG no interior das lipoproteínas, que são utilizadas para transportar 

lipídios (ácidos graxos, colesterol, TG e fosfolipídios) no plasma. Dentre as repercussões clínicas 

das dislipidemias destacam-se as do sistema cardiovascular, que apresentam alta morbi-

mortalidade no nosso meio (SANTOS, 2013). 

 Quanto aos níveis séricos de colesterol total e LDL constatou-se que em ambos os grupos 

a maioria das participantes encontra-se dentro da faixa de resultados considerada ótima, com 

níveis de < 200 mg/dL para colesterol total e < 100 mg/dL para LDL, conforme tabela 13. No 

entanto na análise do HDL, o grupo das obesas com SOP apresentou resultados decadentes, com 

70% das participantes possuindo concentração sérica no perfil considerado indesejável (< 40 

mg/dL). Já ao avaliar perfil dos triglicerídeos, observou-se que a maioria das participantes em 

ambos os grupos possuem resultados dentro da faixa considerada ótima, porém dentre as 

participantes com perfil de triglicerídeos considerado alto (201-499 mg/dL), observou-se uma 

maior frequência nas pacientes obesas com SOP. 

A dislipidemia, geralmente encontrada em pacientes com SOP, pode apresentar vários 

padrões, como a diminuição do HDL, aumento dos valores de LDL, CT e TG. Essas alterações 

podem estar relacionadas com os efeitos da resistência à insulina e hiperandrogenismo, 

combinados com fatores ambientais como dietas e prática de atividade física (WILD et al., 

2010). 

A SOP não esteve associada às elevadas de colesterol total e triglicerídeos nos nossos 

achados, sendo a média dos resultados das concentrações séricas das pacientes dentro da 

normalidade. Uma das possíveis explicações é o fato das pacientes encontrarem-se na faixa 

etária de 20 a 30 anos, associada à presença do hiperestrogenismo característico das pacientes 

com SOP, às custas da conversão periférica. Sabe-se que os estrogênios são responsáveis por um 

efeito cardioprotetor em decorrência de sua ação no metabolismo lipídico, elevando os níveis de 

HDL e diminuindo os de colesterol total e TG. Nas mulheres obesas controle, possivelmente a 

ausência do efeito benéfico do hiperestrogenismo possibilitou, na nossa casuística, o surgimento 

mais precoce de alterações no perfil lipídico. 

A análise do perfil lipídico deste trabalho corrobora com estudos de Meirow et al., que 

encontraram uma diminuição do HDL e aumento dos TG em pacientes com SOP (MEIROW et 

al., 1996). Sabe-se que a obesidade central está associada à resistência à insulina, ao 
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hiperandrogenismo (CHAPMAN; SPOSITO, 2008) e às anormalidades das lipoproteínas séricas, 

com a queda dos níveis plasmáticos de HDL e consequentemente perda de seu efeito 

cardioprotetor. Graf e cols., atribuem à subfração HDL a função de importante marcador para 

DCV, e Conway e cols., demonstraram que tal subfração encontra-se diminuída nas pacientes 

portadoras de SOP, tanto entre as obesas como entre as não obesas. Alterações do perfil lipídico 

na SOP também podem estar associadas a outras diferentes interações metabólicas além da 

obesidade e do hiperandrogenismo, como a hiperinsulinemia, porém possuem grande 

importância no prognóstico da patologia (GRAF et al., 1990; CONWAY et al., 1992). 
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Figura 7 - Box plot da concentração sérica de colesterol total (mg/dL) em obesas com SOP 

e obesas controle. 
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Analisando a figura 7, podemos observar que os dois grupos se comportam de maneira 

semelhante, porém, o grupo das obesas controle apresenta maior dispersão e mediana das 

concentrações séricas de colesterol total em relação ao grupo das obesas com SOP.  Uma das 

razões pelas quais a dispersão dos valores de colesterolemia está mais elevada nas obesas 

controle pode estar relacionada ao perfil das participantes estudadas, pois no grupo das obesas 

com SOP foram selecionadas participantes que procuraram o serviço de ginecologia do local 

sede do nosso estudo.  E devido à dificuldade de encontrar pacientes obesas com ausência de 

SOP no mesmo local, foram selecionadas pacientes aleatoriamente e as convidamos para se 

submeterem aos procedimentos clínicos e laboratoriais, referidos na metodologia. Isto significa 

que dentre as mulheres com SOP, algumas já estavam sob monitoramento para controle da 

doença e poderiam estar em fase de tratamento farmacológico, intervenção nutricional e isso 

gerar tendência a resultados de concentrações sérias mais favoráveis para a normalidade dentro 

deste grupo, em detrimento das obesas controle.  

Analisando a figura 8 podemos observar que o grupo de obesas com SOP apresenta 

menor dispersão, média e mediana, que o grupo das obesas controle, ou seja, em média a 

concentração sérica de HDL (mg/dL) em obesas com SOP é menor que o de obesas controle. 

Diferenças nas concentrações séricas de HDL entre os grupos foram significantes neste estudo. 

Estudos apontam que a aumentada prevalência de dislipidemia está associada ao risco de 

desenvolvimento de DM nas mulheres com SOP, especialmente com valores mais elevados de 

triglicerídeos e inferiores de HDL-colesterol (CARMINA et al., 2006). 

Em um trabalho envolvendo mulheres portadoras de SOP, Martins e cols. constataram 

alterações nos lipídeos séricos: redução nos valores de HDL e elevação nos TG em mulheres 

com SOP e RI, mas não no colesterol total e LDL. Sabe-se que a RI não esta tipicamente 

associada à elevação nos níveis de LDL, e sim a uma combinação da elevação dos triglicerídeos 

associada à redução nas concentrações de HDL. Esta explicação poderia ser uma justificativa 

para o perfil lipídico encontrado no nosso trabalho, porém não foram avaliados parâmetros para a 

RI nas participantes (MARTINS et al., 2009). 
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Figura 8 - Box plot da concentração sérica de HDL (mg/dL) em obesas com SOP e obesas 

controle. 
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Figura 9 - Box plot da concentração sérica de triglicerídios (mg/dL) em obesas com SOP e 

obesas controle. 
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Através da figura 9, podemos observar que o grupo das obesas com SOP apresenta maior 

dispersão e média em relação ao grupo de obesas controle, no entanto, a média das 

concentrações séricas de triglicerídeos nos dois grupos apresenta resultados aproximados e a 

elevada dispersão observada no grupo das obesas com SOP está relacionada a elevados índices 

de trigliceridemia em um reduzido número de participantes, ocasionando aumento na média dos 

resultados dentro do grupo. Penaforte e cols. confirmam estes resultados em um estudo em que 

pacientes obesas com SOP apresentaram media dos níveis de triglicerídeos (156, 2 mg/ dL) 

versus (100 mg/ dL)  no grupo controle (PENAFORTE et al., 2010). 

Através da figura 10 a seguir, podemos observar que o grupo de obesas com SOP 

apresenta maior dispersão, média e mediana que o grupo das obesas controle, ou seja, em média 

o nível de ALT  (U/L) em obesas com SOP é maior que o de obesas controle. Embora a média 

dos resultados dentro da normalidade, vale ressaltar que no grupo das obesas com SOP houve 

um resultado de uma participante (134 U/L) acima da média dos resultados obtidos no restante 

do grupo, isso reforça esta dispersão elevada nas obesas com SOP. 

Uma provável justificativa do aumento da dispersão do ALT observado em obesas com 

SOP pode ser devido aos ácidos graxos livres em excesso provenientes da lipólise/ hidrólise de 

acilgliceróis em adipócitos que podem se acumular na veia porta- hepática e isto pode induzir 

uma disfunção hepática em algumas pacientes (KABIR et al., 2005). 

Corroborando com resultados deste trabalho, e também relacionando o aumento de ALT 

com a obesidade, um estudo realizado com avaliação de prontuários de 353 mulheres obesas no 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, observou-se 

aumento do ALT em 27% das participantes e houve correlação elevada com os fatores de risco 

cardiovascular e com comorbidades relacionadas à SM, definida pelos critérios da Word Health 

Organization (ARAUJO; LIMA; DALTRO, 2005). 
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Figura 10 - Box plot da concentração sérica de ALT (U/L) em obesas com SOP e obesas 

controle. 
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Figura 11 - Box plot da concentração sérica de Creatinina (mg/dL) em obesas com SOP e 

obesas controle. 
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Analisando a figura 11 podemos observar que o grupo de obesas com SOP apresenta 

menor dispersão, média e mediana, que o grupo de obesas controle, ou seja, em média o nível de 

creatinina  (mg/dL) em obesas com SOP é menor que o de obesas controle. 

O valor aumentado da média da concentração sérica de creatinina no grupo das obesas 

controle pode ser relacionado com o fato de um grande quantitativo de participantes deste grupo 

ter relatado, através de questionário aplicado, fazer uso de algum medicamento no período da 

coleta de material biológico (n= 22; 55%) e nas obesas com SOP (n= 12; 30%). Dentre os 

medicamentos citados em ambos os grupos como terapia farmacológica, predominou-se: 

atenolol, captopril, hidroclorotiazida, metformina, sibutramina e sinvastatina.  

A administração de fármacos como captopril, enalapril e metformina merecem atenção 

especial pois podem alterar a função renal, devido à sua eliminação preferencialmente por via 

renal (FERREIRA BC et al., 2009). Hipolipemiantes das classes vastatinas e fibratos têm sido 

relatados como fármacos que podem elevar os níveis séricos de creatinina (FORTI; DIAMENT, 

2008).  

Houve relato de doença renal em (n= 3; 7,5%) das pacientes controle e (n= 2; 5%) das 

pacientes com SOP. Não foi encontrada influência da SOP no aumento dos níveis séricos de 

creatinina, mas a presença de maior quantitativo de participantes com doença renal e uso de 

medicamento no grupo das obesas controle podem ter influenciado nos resultados, sendo a 

dosagem de creatinina sérica, biomarcador de escolha quase universal para taxa de filtração 

glomerular (DALTON, 2011). 

Na análise da concentração sérica da glicemia de jejum, não foi observado nenhum caso 

de hiperglicemia na amostra estudada, de acordo com os parâmetros referencias ilustrados no 

apêndice B deste trabalho. Não houve diferença estatística significante entre as médias das 

concentrações e verificou-se elevação na média das concentrações no grupo controle (81,4 mg/ 

dL) quando comparado com o grupo obesas com SOP (80,9 mg/dL). 

O aumento de níveis glicêmicos em pacientes obesos pode ser explicado pelo fato de o 

tecido adiposo induzir mecanismos de secreção de substâncias que interferem no metabolismo 

dos carboidratos e lipídios, como resistina, IL-6 e TNF-α, que também podem estar relacionados 

à síndrome metabólica (KUBA, et al., 2006). 

Neste estudo a SOP não demonstrou influência na média dos níveis glicêmicos do grupo 

estudado. Este resultado sugere uma limitação, pois estudos afirmam que é necessário realizar o 

TTGO juntamente com a glicemia de jejum para analisar parâmetros relacionados à intolerância 

a glicose (IG) ou DM. A glicemia de jejum subdiagnostica um número significante de pacientes 

com SOP com anormalidades do metabolismo da glicose, demonstrando que pacientes com SOP, 
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IG ou DM podem apresentar glicemia normal. Palmert et al., ao comparar a TTGO com a 

glicemia de jejum, verificou que o diagnóstico de DM2 pelo TTGO foi superior à glicemia de 

jejum, pois o TTGO identificou 11 pacientes com DM2 as quais não foram diagnosticadas pela 

glicemia de jejum. Isto confirma que os níveis de glicemia plasmática de jejum são pobres 

preditores em avaliar DM2 em pacientes com SOP. O TTGO propicia que as anormalidades do 

metabolismo da glicose possam ser diagnosticadas precocemente e deve ser realizado, 

rotineiramente, em todas as mulheres com SOP (PALMERT et al., 2002). 

Diferente destes resultados, um estudo realizado por Costa e cols. afirmou que a 

coexistência da SOP com obesidade exerce um efeito sinérgico e deletério sobre o metabolismo 

da glicose. Com o objetivo de avaliar o perfil metabólico de 46 mulheres portadoras de SOP, 

verificou-se que a média da concentração sérica da glicemia de jejum foi mais elevada no grupo 

das portadoras de SOP (87,3 mg/dL) quando comparado com o grupo controle (86 mg/dL), 

porém sem diferença estatística significante (COSTA LOBF et al., 2007). 
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Tabela 14 – Análise do perfil antropométrico em variáveis contínuas.  

VARIÁVEL 
GRUPOS 

OBESAS 
 Média DP 

IC 95% 
Teste t 

INF SUP 

Peso (kg) 
SOP  88,73 10,57 

- 4,70 5,30 0,905 
CONTROLES  88,43 11,87 

Altura (m) 
SOP  1,59 0,06 

- 0,026 0,027 0,956 
CONTROLES  1,59 0,05 

IMC (kg/ m
2
) 

SOP  34,86 3,20 
-1,74 1,77 0,958 

CONTROLES  34,85 4,57 

Relação Cintura/Quadril 
SOP  0,86 0,06 

-0,003 0,048 0,086 
CONTROLES  0,84 0,04 

% de Gordura 
SOP  46,21 2,31 

-1,80 0,79 0,441 
CONTROLES  46,72 3,40 

  Nota: * Teste t de Student. Valores significantes com α= 0,05; DP: desvio padrão;  

            IMC: índice de massa corpórea; (kg): quilograma; (m): metros; 

           (kg/m
2
): quilogramas por metro quadrado; (%): percentual. 
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Em se tratando dos dados antropométricos, vale ressaltar que o presente trabalho possui 

como um dos fatores de inclusão mulheres obesas com IMC igual ou acima de 30, sendo tais 

resultados aumentados já esperados para este trabalho, devido ao perfil dos grupos abordados 

formados por obesas com SOP e obesas controle, e os valores mostraram diferenças pouco 

significativas entre os grupos, conforme dados da tabela 14. 

Observou-se a média da relação cintura-quadril mais elevada no grupo das obesas com 

SOP, confirmando estudos que afirmam que as mulheres com SOP são mais propensas a ter 

obesidade abdominal em comparação com os correspondentes controles, ou seja, mulheres que 

não apresentam SOP (LORD et al., 2006). 

A maior adiposidade abdominal ou visceral é associada com maior resistência a insulina, 

o que poderia agravar as anormalidades reprodutivas e metabólicas da SOP. Sabe-se que a 

obesidade está associada com a SOP, mas o seu papel causal nesta condição ainda precisa ser 

determinado. Alguns estudos relatam a associação entre IMC com irregularidade menstrual. 

Outros estudos controlados e randomizados foram realizados sobre intervenção de diferentes 

estilos de vida, mas estes sugerem substancialmente benefícios metabólicos e reprodutivos. 

(MORAN et al., 2010). 

Um estudo no Reino Unido registrou uma maior prevalência de obesidade abdominal, em 

83% das mulheres com SOP e apresentaram circunferência da cintura acima de 88 cm (LORD et 

al., 2006). Estudos realizados nos Estados Unidos e Itália relataram que cerca de 65% das 

mulheres com SOP têm obesidade abdominal, com circunferência da cintura aumentada  no 

percentil de 75% , ou possuem relação cintura/quadril maior que 0,8 (COVIELLO et al., 2006; 

PASQUALI et al., 1994) corroborando com os dados encontrados no presente trabalho, como 

demonstrado na Tabela 14. Na China, um estudo observou que 31% das mulheres com SOP 

possuem obesidade abdominal, conforme determinado por ter uma razão cintura/ quadril igual ou 

superior a 0,8 (ZHAO et al., 2010). 
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Tabela 15 - Percentuais dos testes alérgicos segundo as variáveis categóricas. 

  

VARIAVEL 

  

CATEGORIA 

OBESAS 

COM SOP 

OBESAS 

CONTROLES 
Valor 

p 
OR  IC 95%  

(n) % (n) % INF SUP 

IgE  Total (UI/mL) 
> 160 (28) 66,67 (14) 33,33 

0,002* 4,330 1,696 11,069 
< 160 (12) 31,58 (26) 68,42 

IgE Esp. para 

D.pteronyssinus (KU/L) 

> 3,50 (12) 75,00 (4) 25,00 
0,025* 3,870 1,120 13,250 

< 3,50 (28) 43,75 (36) 56,25 

IgE Esp. para Blomia 

tropicalis (KU/L) 

> 3,50 (11) 61,11 (7) 38,89 
0,284 1,780 0,613 5,218 

< 3,50 (29) 46,77 (33) 53,23 

IgE Esp. para  

D. farinae (KU/L) 

> 3,50 (12) 63,16 (7) 36,84 
0,189 2,020 0,700 5,829 

< 3,50 (28) 45,90 (33) 54,10 

IgE Esp. para  

D. microceras (KU/L) 

> 3,50 (11) 64,70 (6) 35,30 
0,172 2,149 0,707 6,530 

< 3,50 (29) 46,03 (34) 53,97 

Nota: * p< 0.05 estatisticamente significante; Teste: Qui – Quadrado; (n): número absoluto;  

         %: número relativo; OR: odds ratio (razão de chances); IC: intervalo de confiança;  

         INF: limite inferior; SUP: limite superior; 

         D. pteronyssinus: Dermatophagoides pteronyssinus; D. farinae: Dermatophagoides farinae;  

         D. microceras: Dermatophagoides microceras; (UI/mL): unidade internacional por mililitro;                                

(KU/L): kilo unidades por litro. 
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Ao serem analisados os marcadores alérgicos relacionados à atopias de vias aéreas 

superiores de acordo com o teste estatístico Qui-Quadrado, as pacientes do grupo obesas SOP 

tiveram respectivamente (4,33 e 3,87) mais chances de apresentarem valores de IgE Total e IgE 

Específica para Dermatophagoides pteronyssinus acima dos valores de referência, do que as 

pacientes do grupo obesas controle, com valores estatisticamente relevantes conforme a tabela 

15. Para os demais alérgenos não foram encontradas relações estatisticamente significantes, mas 

foi observado que as odds ratio foram de 1,78; 2,02 e 2,14 para os alérgenos Blomia tropicalis, 

Dermatophagoides farinae e Dermatophagoides microceras, respectivamente, sendo uma razão 

de chances de ocorrer > 1, ou seja, existe alguma probabilidade de acontecer a relação na 

amostra, o que reforçam os nossos indícios sobre a associação dos casos de IgE Total elevados 

como resultado de sensibilização alérgica, observada pela predominância dos casos de IgEs 

específicas anormais no grupo das obesas com SOP. 
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Tabela 16 - Modelo final explicativo da análise de regressão logística para a presença de SOP. 

Variável Referência  
OR 

ajustada 

IC 95% Valor  
P 

SUP INF 

IgE  Total (Ul/mL) > 160 5,054 1,736 14,715 0,003* 

IgE Esp. para Dermatophagoides pteronyssinus (KU/L) > 3,50 12,476 1,044 149,020 0,046* 

IgE Esp. para Blomia tropicalis (KU/L) > 3,50 0,773 0,049 12,139 0,854 

IgE Esp. para Dermatophagoides farinae (KU/L) > 3,50 0,908 0,009 90,481 0,967 

IgE Esp. para Dermatophagoides microceras (KU/L) > 3,50 0,180 0,004 7,883 0,374 

      Nota: * p< 0.05 estatisticamente significante; Teste: Regressão Logística Binária; OR: odds ratio (razão de chances); 

      IC: intervalo de confiança; INF: limite inferior; SUP: limite superior; (UI/mL): unidade internacional por mililitro;         

(KU/L): kilo unidades por litro; IgE Esp.: IgE Específica. 

 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados expressos sob a forma de razão de chances ajustadas 

sobre a associação das variáveis do estudo e a presença de SOP. No modelo explicativo final 

realizado mediante regressão logística binária ajustada pelos testes alérgicos, a presença de SOP 

nas pesquisadas esta associada à presença de IgE Total e a IgE específica para  

Dermatophagoides pteronyssinus elevadas, que são os principais fatores de risco associados.  

Ao associarmos os testes alérgicos com os grupos pesquisados, as pacientes com SOP 

tiveram, respectivamente (5,05 e 12,47) mais chances de apresentarem IgE Total e IgE específica 

para Dermatophagoides pteronyssinus elevadas e com resultados estatisticamente significantes. 

Para as demais variáveis não foram encontradas valores significativos na associação.      
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Figura 12 - Box plot da concentração sérica de IgE Total (Ul/mL) em obesas com SOP e 

obesas controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,002*  
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 Analisando a figura 12, observamos que o grupo das obesas com SOP apresentou maior 

dispersão e média das concentrações séricas de IgE Total em relação ao grupo controle. Neste 

estudo a média da concentração sérica das obesas com SOP foi de 365,22 UI/mL ± 377,88, 

sendo que 28 (70%) apresentaram valores de IgE anormais já no grupo das obesas controle, a 

média da concentração sérica encontrada foi de  185,74 UI/mL, sendo 14 (35%) com  resultados  

elevados, possuindo relação estatisticamente significante. Esta elevação da IgE total no grupos 

das obesas com SOP pode ser explicada devido às variações hormonais, irregularidade menstrual 

e resistência à insulina frequentemente observada neste grupo de pacientes. E os resultados de 

IgE Total estatisticamente relevantes encontrados no presente estudo fortalece os indícios desta 

relação entre processos alérgicos em mulheres obesas com SOP. 

 Pesquisas envolvendo hormônios sexuais e asma concluíram que mulheres que atingiram 

a menarca antes dos 12 anos de idade têm um risco de desenvolver asma após a puberdade em 

comparação com aquelas que tiveram a menarca após os 12 anos (SALAM; WENTEN, 

GILLILAND, 2006). 

Durante o ciclo menstrual, as repostas do teste cutâneo para alérgenos, a adenosina na 

hiperresponsividade das vias aéreas e o nível de óxido nítrico exalado variam de acordo com os 

níveis dos hormônios sexuais e estas respostas são suprimidas com o uso de contraceptivos orais 

(KALOGEROMITROS et al., 1995; MANDHANE et al., 2009; TAN; McFARLANE; 

LIPWORTH, 1997). A progesterona e o estrogênio, representantes dos hormônios sexuais 

femininos, aumentam a secreção de interleucina IL-4 e do nível de IgE total, respectivamente 

(MITCHELL; GERSHWIN, 2007; HAMANO et al., 1998; HOLT; BRITTEN; SEDGWICK, 

1987). O risco de asma reduz 7% por ano na presença do uso de pílula contraceptiva em 

mulheres jovens e aumenta 2,29 vezes em mulheres pós-menopausa em uso de terapia hormonal. 

(JENKINS et al., 2006; BARR et al., 2004). 

A resistência à insulina está associada com a obesidade e em casos de SOP. O diacilglicerol 

acumula-se no fígado e no músculo esquelético e desencadeia a ativação da proteína quinase C, 

com prejuízos subsequentes na sinalização da insulina. Por conseguinte, a insulina tem um efeito 

anti-inflamatório por inibição do fator nuclear kB e induz células T regulatórias  (Treg Fox P3), 

de modo que a insulina pode afetar a asma (SAMUEL; PETERSEN; SHULMAN, 2010; VEGA 

et al., 2010). 

Em um estudo envolvendo sete instituições com cerca de 8000 mulheres em idade fértil, 

Svanes et al., observaram que a prevalência de irregularidade menstrual foi de 1,54 vezes maior 

em pacientes com asma e 1,29 vezes maior em pessoas com rinite alérgica, independente do uso 

de medicamentos antiasmáticos, e esta diferença foi semelhante nas sete instituições. Eles 
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sugeriram que a resistência à insulina pode se correlacionar com a asma e irregularidade 

menstrual (TAN; McFARLANE; LIPWORTH, 1997). 

Níveis de IgE Total elevados também podem ser encontrados em outras afecções como 

Síndrome de Hiper IgE, aspergilose broncopulmonar, alguns estágios de infecção pelo HIV, 

nefrite intersticial por drogas e parasitoses intestinais (DOMBROWICZ; CAPRON, A; 

CAPRON, M, 2002). Por ser o Brasil um país endêmico em parasitoses, é aconselhável realizar 

pesquisa de parasitas intestinais para evitar fatores de confundimento ao se relacionar IgE Total 

com fenômenos alérgicos. Todavia, a parasitose intestinal não somente estimula a produção de 

IgE antiparasitária, mas também pode induzir a IgE policlonal, havendo como resultado altos 

níveis de IgE sérica total (COOPER et al., 2003; COOPER et al., 2008). No presente estudo não 

foram realizados exames parasitológicos ou contagem de eosinófilos para uma possível 

associação das elevadas concentrações séricas de IgE com casos de geohelmintos nas 

participantes.  
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Figura 13 - Box plot da concentração sérica de IgE Específica para Dermatophagoides 

pteronyssinus (KU/L) em obesas com SOP e obesas controle. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

p = 0,025* 



100 

 

 A figura 13 mostra a correlação estatisticamente significante da IgE Específica para 

Dermatophagoides pteronyssinus apresentada no grupo das obesas com SOP. Apresentando 

maior dispersão e media dos resultados em relação ao grupo controle. No grupo das obesas com 

SOP a média da concentração sérica apresentada foi de 6,83 KU/L e dentre estas, 12 (30%) 

apresentaram resultados de concentração sérica com acima da normalidade, já no grupo controle 

a média foi de 4,62 KU/L, com 4 (10%) participantes com resultados acima da normalidade. 

 O Dermatophagoides pteronyssinus parece ser a espécie mais frequente nas regiões 

costeiras ou de umidade mais elevada, como se constatou em estudos de prevalência de 

aeroalérgenos realizados em várias cidades do Brasil, os quais São Paulo, Curitiba, Fortaleza e 

Salvador apresentaram predominância deste alérgeno em domicílios (SOUZA, ROSARIO 

FILHO, 2012; MEDEIROS Jr et al., 2002; REGO et al., 2003). 

 Estudo nacional envolvendo crianças e adolescentes acompanhados em serviços 

especializados de alergia e avaliados através da determinação dos níveis séricos de IgE 

específica, com índices de positividade de 66,7% para D. pteronyssinus, 64,5% para D. farinae, 

de 55,2% para Blomia tropicalis, de 32,8% para barata e de 12% para gato (NASPITZ et al., 

2004). 

 Em um trabalho realizado por Arruda e cols foi demonstrado em São Paulo, a 

predominância de Dermatophagoides pteronyssinus e Blomia tropicalis, na poeira domiciliar das 

residências. A espécie Dermatophagoides pteronyssinus representou mais de 50% das espécies 

encontradas e a Blomia tropicalis, 5 a 26%. Outros ácaros foram identificados, como o 

Euroglyphus maynei e o Cheyletus sp em percentual inferior e não foi relatado o achado da 

espécie Dermatophagoides farinae, demonstrando ser a espécie Dermatophagoides 

pteronyssinus predominante neste estudo em relação a outras espécies de ácaros (ARRUDA et 

al., 1991).  

 Para os demais alérgenos estudados, embora não houve relação estatisticamente 

significante, relevantes diferenças entre os grupos SOP e controle foram observadas e que 

merecem ser consideradas, pois são importantes para justificar a hipótese de que os casos de IgE 

Total sérica elevados podem estar  relacionados a fenômenos de sensibilização a aeroalérgenos, 

através dos quais podem ser evidenciados pela maior concentração sérica de IgEs Específicas 

observadas no grupo das obesas com SOP em relação ao grupo controle, cujas médias das 

concentrações séricas encontradas foram: IgE Esp. para D. pteronyssinus (6,83 KU/L) no grupo 

obesas com SOP e (4,62 KU/L) no grupo controle; IgE Esp. para Blomia tropicalis: (5,91 KU/L) 

no grupo obesas com SOP e (4,57 KU/L) no grupo controle;  IgE Esp. para D. farinae: (7,71 
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KU/L) no grupo obesas com SOP e (3,96 KU/L) no grupo controle e por último, IgE Esp, para 

D. microceras: (7,20 KU/L) no grupo obesas com SOP e (4,53 KU/L) no grupo controle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Box plot da concentração sérica de IgE Específica para Blomia tropicalis 

(KU/L) em obesas com SOP e obesas controle. 
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Figura 15 - Box plot da concentração sérica de IgE Específica para Dermatophagoides 

farinae (KU/L) em obesas com SOP e obesas controle. 
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Figura 16 - Box plot da concentração sérica de IgE Específica para Dermatophagoides 

microceras (KU/L) em obesas com SOP e obesas controle. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Dentre as participantes, a maior frequência é de mulheres jovens neste estudo. Através do 

relato das obesas com SOP, alguns agravos à saúde, desde manifestações clínicas, metabólicas e 

endócrinas como obesidade, hirsutismo, acne, irregularidade menstrual, infertilidade e alterações 

biopsicossociais foram as maiores razões de busca ao atendimento médico-ginecológico. 

A prática de atividade física foi pouco relatada em ambos os grupos.  Foi verificado que a 

maior média da relação cintura-quadril estava presente nas obesas com SOP. Quanto ao etilismo 

constatou-se que no grupo SOP a maioria das participantes não consumia bebida alcoólica 

(52,5%) e no grupo controle o maior número de participantes consumia bebida alcoólica ao 

menos 1 vez por semana (50%). Quanto ao fumo, em ambos os grupos a maioria das 

participantes relataram não ter consumido.  

Em relação ao perfil ginecológico das participantes, verificou-se que a maioria das 

pacientes com SOP (63,4%) não havia gerado filho, possuía ciclo menstrual irregular (65,9%) e 

dificuldade de engravidar (77,1%), diferente das pacientes do grupo controle, em que a maioria 

(64,1%) havia gerado filho, possuía ciclo menstrual entre 25-34 dias (69,4%) e não possuía 

dificuldade de engravidar (71,1%).   

Quanto ao histórico familiar das participantes, ocorreram maiores relatos de hipertensão 

arterial, diabetes e obesidade, sendo todos mais frequentes no grupo controle. 

No questionamento sobre doenças ou manifestações clínicas pré-existentes à coleta de 

material biológico, houve alto relato sobre dislipidemias, (45%) do total das participantes. 

Porém, após a análise dos parâmetros bioquímicos, verificou-se no perfil lipídico que as médias 

dos valores de colesterolemia e trigliceridemia obtidos estavam dentro da normalidade na 

maioria das participantes de ambos os grupos. Quanto à media da concentração sérica de HDL, 

foi constatada anormalidade no grupo SOP, com valores estatisticamente significantes. Nas 

demais concentrações séricas dos analitos bioquímicos mensurados, os valores estavam dentro 

da normalidade em ambos os grupos estudados e de acordo com os protocolos referenciais dos 

testes realizados. Não foi observado aumento da média da glicemia de jejum entre as 

concentrações séricas das participantes obesas com SOP. Verificou-se elevada média da 

concentração de creatinina sérica no grupo controle, com o relato de doença renal mais frequente 

neste grupo. Foi evidenciada elevação na média da concentração sérica de ALT nas obesas com 

SOP.  

Quando quantificada a IgE Total nas participantes, observou-se predominância de casos 

com valores elevados no grupo das obesas com SOP, ou seja, em 28 (70%) das participantes, 
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cuja média da concentração sérica do grupo foi de 365,22 UI/mL, apresentando relação 

estatisticamente significante. 

Nas análises das IgEs Específicas entre os grupos, o alérgeno Dermatophagoides 

pteronyssinus apresentou maior dispersão e média dos resultados de sensibilização no grupo das 

obesas com SOP, cuja média da concentração sérica foi de 6,83 KU/L e dentre estas, 12 (30%) 

apresentaram resultados acima da normalidade, também estatisticamente significantes.  

As pacientes do grupo obesas SOP tiveram, respectivamente, 4,33 e 3,87 mais chances de 

apresentarem IgE Total e IgE Específica para Dermatophagoides pteronyssinus anormais do que 

o grupo controle. 

Para os demais alérgenos estudados não foram encontradas relações estatisticamente 

significantes. 
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ANEXO A – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO CEP-UFRN 
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ANEXO B – VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

 

 

EXAME VALOR DE REFERÊNCIA 

Glicose 70 – 99 mg/dL 

Colesterol Total 

< 200 mg/dL               Ótimo 

200 – 239 mg/dL        Limítrofe 

≥ 240 mg/dL               Alto 

Colesterol LDL 

< 100 mg/dL               Ótimo 

100 – 129 mg/dL        Desejável 

130 – 159 mg/dL        Limítrofe 

160 – 189 mg/dL        Alto 

≥ 190 mg/dL               Muito alto 

Colesterol HDL 
< 40 mg/dL                 Indesejável 

> 60 mg/dL                 Desejável 

Triglicerídeos 

< 150 mg/dL               Ótimo 

150 – 200 mg/dL        Limítrofe 

201 – 499 mg/dL        Alto 

≥ 500 mg/dL               Muito alto 

Uréia 15 – 40 mg/dL 

Creatinina 0,40 – 1,30 mg/dL 

ALT 
11 – 45 U/L                 Homens 

10 – 37 U/L                 Mulheres 

AST 
11 – 39 U/L               Homens 

10 – 37 U/L               Mulheres 

                               Fonte: Labtest Diagnóstica. 

           Nota: HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; 

          (mg/dL):  miligrama por decilitro; (U/L): unidades por litro. 
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ANEXO C – VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS PARÂMETROS 

IMUNOLÓGICOS 

 

 

EXAME VALOR DE REFERÊNCIA 

IgE Total 
< 160,0 UI/mL  

> 160,00 UI/mL  

IgE Específica para  o Alérgeno:  

 Dermatophagoides pteronyssinus 

 Blomia tropicalis 

 Dermatophagoides farinae 

 Dermatophagoides microceras 

Concentração de Anticorpos IgE específicos (KUA/L)  

 

Classe 0: Inferior a 0,35: Indetectável 

Classe 1: 0,35 a 0,70: Muito Baixo 

Classe 2: 0,71 a 3,50: Baixo 

Classe 3: 3,51 a 17,50: Moderado 

Classe 4: 17,51 a 50,00: Elevado 

Classe 5: 50,01 a a100,00: Muito alto 

Classe 6: Superior a 100: Muito alto 

 (*) KU – Unidades Internacionais. 

A- Anticorpo Específico para o Alérgeno pesquisado. 

Limite de detecção: 0,10 KU/L. 

Fonte: Adaptada de HAMILTON; ADKINSON, 2003. 

   Nota: (UI/mL): unidade internacional por mililitro; (KAU/L): kilo unidades de alérgeno por litro. 
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APÊNDICE A – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Estudo da relação entre a Asma e a 

Obesidade em portadoras da Síndrome dos Ovários Policísticos, que é coordenada por Dra. 

Telma Maria de Araújo Moura Lemos e que segue as recomendações da resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Este estudo tem como objetivo geral estudar a relação entre a Obesidade e Asma em mulheres 

obesas e obesas com Síndrome dos Ovários Policísticos, avaliando as diferenças das gorduras, 

determinando as concentrações bioquímicas e imunológicos das pacientes selecionadas, assim 

como determinar a relação entre a Obesidade e Asma através do teste de alergias  na pele nas 

pacientes Obesas e nas Obesas com Síndrome dos Ovários Policísticos. 

Se aceitar participar do estudo, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: O 

estudo será realizado com 300 (trezentas) mulheres maiores de dezoito anos, em que será 

realizada a coleta de sangue no braço. A coleta será feita em lugar adequado, realizada com 

material descartável e por profissionais competentes. Em seguida do material coletado serão 

feitos os exames bioquímicos e imunológicos no Laboratório de Bioquímica Clínica. Esta 

pesquisa apresenta benefícios indiretos, pois do estudo e discussão dos resultados poderão surgir 

novas técnicas de diagnóstico com melhor desempenho e especificidade para a síndrome 

estudada e isso irá favorecer as portadoras e os profissionais envolvidos no diagnóstico e estudo 

da síndrome. 

O presente trabalho apresenta risco mínimo para participante, visto que o estudo será realizado 

do mesmo material que é colhido rotineiramente para o diagnóstico e acompanhamento dos 

casos estudados. Todas as informações obtidas ficarão guardadas em local seguro e seu nome 

não será identificado em nenhum momento.  
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Dra. Telma Maria Araújo Moura Lemos, no endereço Rua 

Bernardo Vieira,4114, Apto 902, Morro Branco. Natal/RN, telefone (84) 32220698 ou para a 

Mestranda Sheylena Fernandes Aquino, no endereço Rua José Firmino dos Santos, 76, Apto 202. 

Capim Macio. Natal/RN, telefone (84)9978-6188. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Natal/RN ou pelo 

telefone (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Estudo da relação 

entre a Asma e a Obesidade em portadoras da Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

Participante da pesquisa: 

Nome: 

Assinatura 

 

Pesquisadora responsável: 

Nome: Dra. Telma Maria Araújo moura Lemos.    Assinatura: 

Rua Bernardo Vieira,4114, Apto 902, Morro Branco. Natal/RN. E_mail: telmaml@yahoo.com.br 

Pesquisadora participante: 

Nome: Sheylena Fernandes Aquino.    Assinatura: 

Rua José Firmino dos Santos, 76, Apto 202, Capim Macio. Natal/RN. E_mail: 

sheylenaf@yahoo.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Natal/RN 

Telefone(84)3215-3135. 

 

mailto:telmaml@yahoo.com.br
mailto:sheylenaf@yahoo.com.br
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  

 

INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS SOBRE 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM MULHERES OBESAS. 

Pesquisadora Responsável : Dra. Telma Maria Araújo moura Lemos 

 

I Parte: Identificação do Sujeito da Pesquisa 

Nome: __________________________________ Idade:_____ Data de Nascimento:__/__/___ 

Data da Coleta:__/__/__     Nacionalidade:______________ Naturalidade: ______________ 

Endereço: ____________________________________________  Telefone ________________ 

 

II Parte: Parâmetros Sócio-econômicos 

01. Raça/ Cor da Pele: (  ) Branca  (  ) Negra  (  ) Pardo  (  ) Amarela  (  ) Indígena  (  ) 

Mestiço 

 

02. Estado Civil: (  ) Solteira  (  ) Casada  (  ) Divorciada  (  ) Viúva  (  ) Outros 

 

03. Tem filhos: (  ) Sim  (  ) Não      (Se SIM, quantos? ____) 

 

04. Escolaridade:  

(   )ANALFABETO 

(   )ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. Estudou até que série?____________ 

(   )ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (até a 8ª série) 

(   )ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. Estudou até que série? ___________ 

(   )ENSINO MÉDIO COMPLETO (até o 3º ano do antigo 2º grau) 

(   )ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

(   )ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

(   )MESTRADO OU ESPECIALIZAÇÃO 

(   )DOUTORADO OU POS DOUTORADO 
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05.  Renda familiar: 

(   )MENOS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO 

(   )DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

(   )DE 4 A 6 SALÁRIOS MÍNIMOS 

(   )MAIS DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS 

(   )NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU 

 

III Parte: Parâmetros Clínicos Pessoais e Histórico Familiar 

01. Pressão Arterial: _________      

02. Peso:____Kg     03. Altura:_____m     04. IMC:___________      05. Medida da 

Cintura: _____cm  

06. Medida do quadril: _____cm         07. Relação cintura-quadril:________. 

 

07.  Apresenta alguma(s) destas Doenças? 

(   ) OBESIDADE 

(   )ASMA 

(   ) DIABETES 

(   ) SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

(   ) HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

(   ) DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol, triglicerídeos ou Redução de HDL) 

(   ) HIPERTIREOIDISMO 

(   ) HIPOTIREOIDISMO 

(   ) DOENÇA RENAL Qual? ____________________________ 

(   ) DOENÇA HEPÁTICA Qual? ____________________________ 

(   ) DOENÇA PULMONAR Qual? ___________________________ 

(   ) DOENÇA CARDIO-VASCULAR Qual? ____________________ 

(   ) INFLAMAÇÃO Qual? ____________________________ 

(   ) INFECÇÃO Qual? ____________________________ 

(   ) CÂNCER Qual? ____________________________ 

(   ) ANEMIA Qual? ____________________________ 

(   ) VIROSES (Herpes labial, HIV, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C) 
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(   ) ALERGIA Qual? ____________________________ 

(   ) PARASITOSES 

(   ) OUTRA(S) Qual? ____________________________ 

(   ) NÃO APRESENTA NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE 

 

08. Se respondeu sim para Diabetes, qual foi o tipo de Diabetes que você apresentou?  

 

(   ) Aquele que começou na infância ou juventude, que precisou de insulina desde a sua 

descoberta. 

(   ) Aquele que começou mais tardiamente, geralmente com excesso de peso e não 

precisou de insulina com tratamento inicial. 

(   ) Não sei 

 

09.   Tem História Familiar de alguma(s) destas Doenças? 

(   )OBESIDADE 

(   ) ASMA 

(   ) SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

(   )DIABETES 

(   )HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

(   )DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol, triglicerídeos ou Redução de HDL) 

(   )HIPER OU HIPOTIREOIDISMO 

(   )MORTE DE PARENTE PRÓXIMO POR INFARTO DO MIOCÁRDIO 

(   )OUTRA(S) Qual? ____________________________ 

(   )NÃO APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇAS OU DESCONHECE 

 

10. Faz uso de algum medicamento? SIM(   )     NÃO(   ) 

(Se SIM) Qual ou Quais? __________________________________________________ 

 

11. Faz uso de anticoncepcional? SIM (   )    NÃO (   ) 

 

12. Observa a presença de acne atualmente?  SIM (   )    NÃO (   ) 
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IV PARTE: Parâmetros Físicos: 

 

01.  Costuma praticar algum tipo de exercício? SIM(   )     NÃO(   ) 

      (Se SIM) Qual ou Quais? __________________________________________________ 

                    Com que freqüência? (   )TODOS OS DIAS 

                                                          (   )DE 3 A 5 VEZES POR SEMANA 

                                                          (   )MENOS DE TRÊS VEZES / SEMANA 

                    Duração do exercício: (   )30 MINUTOS  (   )1 HORA  (   )MAIS DE 1 HORA 

 

02. Faz uso de bebida alcoólica? 

(   )NÃO  (   )RARAMENTE (Menos de 1x/semana)  (   )FREQUENTEMENTE (1x ou 

mais/semana) 

 

03. Fuma? SIM(   )     NÃO(   )     PAROU DE FUMAR(   ) 

       (Se SIM) Quantos cigarros fuma por dia?___________________ 

                        Há quanto tempo fuma?_________________________ 

                        Idade que começou a fumar? _____________________ 

        (Se PAROU DE FUMAR) Parou a quanto tempo?_____________  

04.  EXAME FÍSICO 

a) Pressão arterial: _______________ x _____________  mmHg 

b) Freqüência cardíaca: _______________ bpm 

c) Peso: _______________ kg 

d) Altura: ______________ metros 

e) Circunferência da cintura: _______________ cm 

(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na menor circunferência localizada entre 

as costelas e a crista ilíaca) 

f) Circunferência do umbigo: _______________ cm 

(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na circunferência localizada na altura do 

umbigo) 
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g) Circunferência do quadril: _______________ cm 

(Orientação: a fita métrica deve ser posicionada na área de maior protuberância glútea) 

h) Diâmetro do braço: ____________________ cm 

i) Prega do bíceps: _______________________ cm 

j) Prega do tríceps: _______________________ cm 

l) Prega subescapular: ____________________ cm 

m) Prega supra-ilíaca: _____________________ cm 

 

V PARTE: Avaliação Ginecológica: (Voluntário do sexo feminino com até 40 anos) 

OBS: Antes de iniciar a entrevista, questionar sobre gravidez atual. Caso positivo, excluir da 

amostra. 

 

01. Sobre MENSTRUAÇÃO: 

a) Idade da primeira menstruação: ____________ anos 

 

b) Ainda menstrua? SIM(     )     NÃO(     ) 

 

Por favor, responda as perguntas abaixo SEM CONSIDERAR os períodos da sua vida em que 

esteve GRÁVIDA, utilizando PÍLULAS ou INJEÇÕES ANTICONCEPCIONAIS, após 

MENOPAUSA ou após ter submetido à REMOÇÃO CIRÚRGICA de ambos os ovários ou do 

útero. 

 

c) Entre a idade de 16 e 40 anos, qual a duração média do seu ciclo menstrual (tempo 

decorrido entre o primeiro dia de um ciclo e o primeiro dia do ciclo seguinte)? (Escolha 

APENAS uma alternativa.) 

(     )MENOS DE 25 DIAS 

(     )25 A 34 DIAS 

(     )35 A 60 DIAS 

(     )MAIS QUE 60 DIAS 

(     )TOTALMENTE VARIÁVEL 

 

d) Durante a sua vida reprodutiva, ou seja, nos períodos em que você apresenta(va) 

menstruações (não incluindo os períodos de gravidez), você tem (ou tinha) tendência para 
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crescimento de pêlos grossos e escuros em: (Marcar o(s) local(is) de excesso de pêlos e contar 

quantos locais acometidos) 

(     )LÁBIO SUPERIOR 

(     )QUEIXO 

(     )MAMAS 

(     )TÓRAX ENTRE AS MAMAS 

(     )DORSO 

(     )BARRIGA 

(     )BRAÇOS 

(     )PERNAS 

Número de locais com excesso de pêlos: __________ 

 

02. Sobre GESTAÇÃO: 

a) Número de gestações prévias: _______________ 

b) Número de abortos: _______________________ 

 

c) Tem ou teve dificuldade para engravidar?  

SIM(      )     NÃO(     )     NÃO QUERO ENGRAVIDAR(     )  

 

d) Está atualmente em uso de pílula, injeção, adesivo, implante ou qualquer medicação 

hormonal para evitar gravidez?  

SIM(      )     NÃO(     )     NÃO QUERO ENGRAVIDAR(     ) 

 

03. Entre a idade de 16 e 40 anos você apresenta (ou) excesso de peso ou obesidade?  

SIM(      )     NÃO(     ) 

 

04. Entre a idade de 16 e 40 anos, você observa(ou) saída de secreção leitosa de seus 

mamilos? (não considerar os períodos de gravidez ou pós-parto recente)  

SIM(      )     NÃO(     ) 

 

05.Você alguma vez realizou ultra-sonografia transvaginal ou dos ovários que tenha 

mostrado ovários micropolicísticos?  

SIM(      )     NÃO(      ) 


