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Resumo
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é considerada a endocrinopatia mais comum
na fase reprodutiva da mulher, com prevalência que varia entre 15 a 20%. Além das
alterações hormonais e reprodutivas, é comum na SOP a presença de fatores de risco
para desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) como diabetes mellitus,
resistência à insulina (RI), obesidade visceral, inflamação crônica de baixo grau e
dislipidemia. Devido à elevada frequência da obesidade associada à SOP, a perda de
peso é considerada como o tratamento de primeira linha para a síndrome por melhorar as
alterações metabólicas e normalizar os andrógenos séricos, restaurando a função
reprodutiva destas pacientes. Objetivos: avaliar os marcadores inflamatórios e a RI em
mulheres com SOP e ovulatórias saudáveis com diferentes estados nutricionais e como
os parâmetros inflamatórios e hormonais se apresentam após a perda de peso, através
da restrição calórica nas portadoras da síndrome. Métodos: O fator de necrose tumoralalfa (TNF-α), a interleucina-6 (IL-6) e a proteína c-reativa (PCR) foram avaliados em
amostras de soro de 40 mulheres em idade reprodutiva. Na primeira fase do estudo, as
voluntárias foram divididas em quatro grupos: Grupo I (não eutróficas com SOP, n=12);
Grupo II (não eutróficas sem SOP, n=10), Grupo III (eutróficas com SOP, n=08) e Grupo
IV (eutróficas sem SOP, n=10). A categorização dos grupos foi realizada pelo índice de
massa corporal (IMC), de acordo com a organização mundial de saúde (OMS) em não
eutrófica, mulheres com IMC ≥ 25 (kg/m²) e eutróficas, IMC entre 18,9-24,9 (kg/m²). A RI
foi determinada através do índice HOMA-IR. Na segunda fase do estudo foi realizada uma
intervenção nutricional controlada e os parâmetros inflamatórios foram avaliados em 21
mulheres sobrepeso e obesas com SOP, antes e depois da perda de peso. Todas as
pacientes receberam uma dieta hipocalórica com redução de 500 kcal/dia do consumo
habitual com concentrações padrão de macronutrientes. Resultados: Fase 1: pacientes
com SOP apresentaram níveis aumentados da PCR (p<0,01) e HOMA-IR (p<0,01).
Quando divididas por IMC, tanto o grupo não eutrófico com SOP (I) quanto eutrófico com
SOP(III) apresentou níveis aumentados de PCR (I=2,35±0,55mg/L e III= 2,63±0,65mg/L;
p<0,01) e HOMA-IR (I= 2,16±2,54 e III= 1,07±0,55; p<0,01). Não foram encontradas
diferenças de TNF-α e IL-6 entre os grupos. Fase 2: Após a perda de peso de 5% do peso
inicial ocorreu uma redução em todos os níveis séricos dos componentes do perfil
inflamatório avaliados, PCR (154.75 ± 19.33) vs (78.06 ± 9.08), TNF- α (10.89 ± 5.09) vs
(6.39 ± 1.41) e IL6 (154.75 ± 19.33) vs (78.06 ± 9.08) (p < 0.00) em associação com a
melhora de alguns parâmetros hormonais avaliados. Conclusão: A SOP contribuiu para o
surgimento da inflamação crônica e das alterações no metabolismo da glicose através do
aumento da PCR, da insulina e do HOMA-IR, independente do estado nutricional e a
perda de peso melhoraram o estado inflamatório e o perfil hormonal das pacientes
avaliadas.
Palavras chave: síndrome dos ovários policísticos, inflamação, resistência à insulina,
obesidade e perda de peso.

7

Abstract
The polycystic ovary syndrome (PCOS) is considered the most common endocrine
disorder in reproductive age women, with a prevalence ranging from 15 to 20%. In addition
to hormonal and reproductive changes, it is common in PCOS the presence of risk factors
for developing cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus, insulin resistance (IR),
visceral obesity, chronic low-grade inflammation and dyslipidemia. Due to the high
frequency of obesity associated with PCOS, weight loss is considered as the first-line
treatment for the syndrome by improving metabolic and normalizes serum androgens,
restoring reproductive function of these patients. Objectives: To evaluate the
inflammatory markers and IR in women with PCOS and healthy ovulatory with different
nutritional status and how these parameters are displayed after weight loss through caloric
restriction in with Down syndrome. Methods: Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α),
interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) were assessed in serum samples from 40
women of childbearing age. The volunteers were divided into four groups: Group I (not
eutrophic with PCOS, n = 12); Group II (not eutrophic without PCOS, n = 10), Group III
(eutrophic with PCOS, n = 08) and Group IV (eutrophic without PCOS, n = 10). The
categorization of groups was performed by body mass index (BMI), according to the World
Health Organization (WHO) does not eutrophic, overweight and obesity (BMI> 25 kg / m²)
and normal weight (BMI <24.9 kg / m²). IR was determined by HOMA-IR index. In the
second phase of the study a controlled dietary intervention was performed and
inflammatory parameters were evaluated in 21 overweight and obese women with PCOS,
before and after weight loss. All patients received a low-calorie diet with reduction of 500
kcal / day of regular consumption with standard concentrations of macronutrients.
Results: Phase 1: PCOS patients showed increased levels of CRP (p <0.01) and HOMAIR (p <0.01). When divided by BMI, both not eutrophic group with PCOS (I) as eutrophic
with PCOS (III) showed increased levels of CRP (I = 2.35 ± 0,55mg / L and 2.63 ± III =
0,65mg / L; p <0.01) and HOMA-IR (I = 2.16 ± 2.54 and III = 1.07 ± 0.55; p <0.01). There
were no differences in TNF-α and IL-6 between groups. Step 2: After the weight loss of 5%
of the initial weight was reduced in all of the components of serum assessed inflammatory
profile, PCR (154.75 ± 19:33) vs (78.06 ± 8.9) TNF α (10.89 ± 5.09) vs (6:39 ± 1:41) and
IL6 (154.75 ± 19:33) vs (78.06 ± 08.09) (p <0:00) in association with improvement some
hormonal parameters evaluated. Conclusion: PCOS contributed to the development of
chronic inflammation and changes in glucose metabolism by increasing CRP, insulin and
HOMA-IR, independent of nutritional status. The weight loss, caloric restriction has
improved the inflammatory condition and hormonal status of the evaluated patients.
Keywords: polycystic ovary syndrome, inflammation, insulin resistance, obesity and
weight loss.
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INTRODUÇÃO
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino complexo de

etiologia desconhecida e caráter multifatorial, que acomete atualmente cerca de 15-20%
das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Devido à anovulação crônica e ao
hiperandrogenismo representa uma das causas mais frequentes de amenorréia
secundária e infertilidade (MORAN et al.,2015). Vários estudos confirmam a hipótese de
que a resistência à insulina (RI) e a inflamação crônica de baixo grau influenciam na
patogênese da SOP, atuando como agentes de integração entre as anormalidades
metabólicas e androgênicas (LEGRO et al., 2013; DIAMANTI et al., 2008).
Além das características inerentes a síndrome, é comum, a presença de fatores de
risco para desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV), como hipertensão arterial
sistêmica (HAS) (AKAMINE et al., 2010), diabetes mellitus (DM) (DEUGARTE et al.,2005),
disfunção endotelial (EHRMANN et al.,2005), obesidade, principalmente visceral
(GONZALEZ et al., 2005), aumento dos triglicerídeos (TG), diminuição do HDL colesterol
(HDL-C), síndrome metabólica (SM) (KELLY et al., 2001) e inflamação crônica de baixo
grau (DUNAIF et al., 2012).
Aproximadamente 80% das mulheres com SOP apresentam RI (TRAUB et al.,
2011), com hiperinsulinemia compensatória a esta condição que é considerada como
sendo mais a causa do que o resultado do hiperandrogenismo (TSILCHOROZIDOU et al.,
2004). No Brasil esta freqüência é um pouco menor, varia de 42 a 56%, dependendo do
método utilizado para seu diagnóstico (PIMENTA, 2012). As anormalidades no
metabolismo da insulina são específicas e inclui redução na secreção, excreção hepática
e na sinalização dos receptores de insulina (TRAUB et al.,2011).
A obesidade também é uma característica clínica muito comum na SOP,
aproximadamente 38-88% das pacientes encontram-se nesta condição (ROMANO et
al.,2011), que quando presente amplia as características inerentes ao hiperandrogenismo,
além de piorar o perfil cardiometabólico das pacientes (STUMVOLL et al.,2000).
Estudos demonstram uma clara associação na SOP entre o estado próinflamatório, a obesidade, particularmente o fenótipo visceral, e a RI (GONZALEZ et al.,
2005; SANTOS et al., 2014). Isto acontece porque o tecido adiposo é um órgão endócrino
capaz de secretar diversas substancias que interferem no metabolismo de carboidratos e
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lipídios, além de estar envolvido na resposta imune inata e adaptativa por produzir
citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a interleucina 6 (IL6) e também proteínas de fase aguda como a proteína C reativa (PCR), que contribuem
para o estabelecimento da RI, do estado inflamatório sistêmico e de outros fatores de
risco cardiometabólico a longo prazo (ALVAREZ et al., 2006; GONZÁLEZ et al.,2012;
SANTOS et al., 2014).
Apesar da realização de muitas pesquisas para compreender o impacto da
obesidade nas reações inflamatórias, pouco se sabe sobre o que realmente causa o
estado inflamatório e a RI nas mulheres com SOP, se é conseqüência apenas da
obesidade ou da própria síndrome (GONZÁLEZ et al.,2012; ALVAREZ et al., 2006).
Devido à importante influência que a obesidade exerce sobre as alterações
metabólicas e hormonais da SOP, a redução do peso, por meio de dieta e prática de
exercícios físicos é considerada como tratamento de primeira linha para a SOP por
melhorar as alterações metabólicas e normalizar os andrógenos séricos, restaurando a
função reprodutiva destas pacientes (ANDERSEN et al., 1995; KIDDY et al.,1992;LISA et
al., 2013).
Mesmo com todo conhecimento que existe sobre a influência do estado
inflamatório para o agravamento das características clinicas e metabólicas da SOP
poucos autores avaliaram o impacto da perda de peso no tratamento da inflamação em
mulheres com SOP, existindo apenas um discreto numero de trabalhos científicos com
esse foco especifico.
Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis dos marcadores
inflamatórios e a resistência insulínica em mulheres com SOP e ovulatórias saudáveis
com diferentes estados nutricionais, a fim de estabelecer a influência da SOP no
surgimento da inflamação e RI. E ainda avaliar como o perfil inflamatório se apresenta nas
mulheres com SOP após a perda de peso, bem como se existe alguma correlação entre a
melhora no perfil inflamatório e hormonal destas pacientes.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Síndrome do Ovário Policístico (SOP)
A literatura médica refere que a SOP foi descrita pela primeira vez por Stein e
Leventhal, em 1935, quando foi relatada a relação entre ovários policísticos, amenorréia,
hirsutismo e obesidade (STEIN et al.,1935). A SOP também foi associada à hiperplasia
adrenal (GALLAGHER et al., 1958) e, posteriormente, à hiperinsulinemia (BURGHEN et al
1980), tornando-se evidente sua morbidade metabólica e reprodutiva. Posteriormente,
outros pesquisadores (DUNAIF et al., 1985; DUNAIF, 1997) observaram que o defeito se
situava no receptor de insulina e que a hiperinsulinemia estava presente em mulheres
obesas e não obesas com SOP (CHANG et al., 1986).

A partir desse período, a

associação entre hiperandrogenismo, hiperinsulinemia (NESTLER et al., 1996) e
alteração dos lipídios séricos (BIRDSALL et al., 1997) obteve especial atenção por ser
capaz de alterar o prognóstico da síndrome (PETERMANN et al., 2001).
A prevalência da SOP é alta e varia de acordo com os critérios de diagnóstico
utilizados, considerando os critérios estabelecidos no Consenso de Rotterdam em 2003,
atualmente cerca de 20 % das mulheres em idade fértil são acometidas pela síndrome em
todo o mundo (MORAN et al., 2015 ; LIVADA et al., 2013). No Brasil a SOP foi
diagnosticada em aproximadamente 13% das mulheres com idade reprodutiva, sendo
evidenciada pela presença de anovulação e hiperandrogenismo (PIMENTA et al., 2012).
Algumas diretrizes foram estabelecidas para a padronização dos critérios de
diagnóstico da SOP, e apesar de diferentes, para cada uma, o diagnóstico depende da
combinação de três elementos principais: disfunção ovulatória, hiperandrogenismo (clínico
ou bioquímico) e morfologia ovariana (Quadro 1 )(AZZIZ, 2006; GOODMAN et al.,2001).
O National Institutes of Health (NIH) e Androgen Excess Society enfatizam a importância
do hiperandrogenismo no diagnóstico, observando que a sua presença identifica um
fenótipo de maior risco para complicações metabólicas (AZZIZ, 2006).
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Quadro 1 - Critérios de diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos
NIH, 1990
Rotterdam, 2003
AES-PCOS Society
*Dois dos três
*Ambos os critérios
*Ambos os critérios
critérios exigidos
exigidos
exigidos

Critérios

1)Hiperandrogenismo

1) Hiperandrogenismo 1) Hiperandrogenismo

2) Oligo-anovulação

2) Oligo-anovulação
3) Ovários policísticos
(por ultra-som)

Prevalência 6-8%

15% -25%

2) Disfunção do ovário
(oligo-anovulação e / ou
ovários policísticos)

10-15%

NIH - National Institute of Healh Consensus Conference; Rotterdam - European
Society of Human Reproduction and Embryology/American Society of Reproductive
Medicine; AES-PCOS Society - The Androgen Excess and PCOS Society

Entretanto, a definição de SOP mais aceita em todo mundo, estabelecida em uma
publicação conjunta no Consenso de Rotterdam (2003), pela European Society of Human
Reproduction and Embryology/ American Society of Reproductive inclui um fenótipo que
apresenta o excesso de andrógenos, a anovulação e a presença de ovários policísticos
na ultra-sonografia, com exclusão de doenças relacionadas (hiperprolactinemia, formas
não clássicas das hiperplasias adrenais congênitas, síndrome de Cushing, neoplasias
secretoras de andrógenos, hipotireoidismo) (ESHRE/ASRM,2004).
Atualmente, acredita-se que a etiopatogenia da SOP esteja associada a fatores de
origem genética, desencadeados por fatores ambientais, no entanto o modelo de
hereditariedade permanece incerto e desconhecido, bem como a participação dos vários
fatores ambientais, como dieta e estilo de vida (GOODARZI et al.,2011). O tipo de
herança genética provavelmente é poligênica por isso, são estudados os polimorfismos
em vários genes candidatos envolvidos na via de sinalização da insulina, na biossíntese,
ação e regulação de androgênios, na secreção de gonadotrofina e na inflamação crônica
com a finalidade de desvendar o grande mistério que envolve ainda envolve fisiopatologia
da SOP (XU et al.,2011).
Ainda é possível observar a presença de transtornos psíquicos que são
consolidados pela ocorrência da infertilidade, por isso, quadros como depressão,
ansiedade e autoestima baixa tornam-se mais frequentes, contribuindo para diminuir
ainda mais a qualidade de vida destas pacientes (FERREIRA et al.,2006). A causa destes
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transtornos na SOP ainda não foi completamente esclarecida, se é proveniente da ação
dos andrógenos, alterando em nível cerebral a neurotransmissão através da mudança no
formato e no número dos receptores ou se é fruto de um processo reacional às
manifestações da doença principalmente no tocante a perca de sua capacidade
reprodutiva (TEEDE et al.,2010).

2.2 Fisiopatologia hormonal e características fenotípicas da SOP.
Hiperandrogenismo é o termo utilizado para descrever os sinais clínicos e/ou
bioquímicos, decorrentes do aumento da ação biológica dos andrógenos no organismo
(AZZIZ et al., 2006). Ele pode ser caracterizado como hiperandrogenismo idiopático,
quando existe a presença de características clínica e ausência das alterações
bioquímicas, e como o hiperandrogenismo oculto, quando existe a ausência de
características clínica e presença de alterações bioquímicas (AZZIZ et al., 2006;
GOODMAN et al., 2001).
A principal causa de hiperandrogenismo no sexo feminino é a SOP (LEGRO et al.,
2013) que representa dois terços das mulheres hiperandrogênicas (AZZIZ et al., 2004)
sendo metade dos casos de SOP, é acompanhados do hiperandrogenismo (LEGRO et
al., 2013).
O hiperandrogenismo manifesta-se por meio de hisurtismo, alopecia androgênica e
acne. As duas últimas devem ser avaliadas com cautela uma vez que sua presença
isolada não remete com certeza a presença de hiperandrogenemia (AZZIZ et al., 2004).
Segundo a American Association of Clinical Endocrinologists, a acne deve ser
considerada, principalmente, quando se mostra resistente ao tratamento ou após 20 anos
de idade ou associada à disfunção menstrual. O Consenso de Rotterdam alerta que para
o diagnóstico da SOP a alopecia androgênica ou central é um critério pobre, caso não
esteja presente à disfunção menstrual (ROTTERDAM, 2004).
O hisurtismo se caracteriza como um aumento de quantidade de pêlos na mulher
em locais usuais ao homem, como queixo, buço, abdome inferior, ao redor de mamilos,
entre os seios, glúteos e parte interna das coxas e sua identificação é realizada pelo
emprego da escala de Ferriman e Gallwey, que, a principio identificava a presença e a
quantidade de pêlos em onze áreas do corpo, segundo uma escala de 0 a 4 (ROMANO et
al., 2011). Depois esses autores modificaram a escala, retirando as áreas referentes as
pernas e braços, permanecendo as nove restantes (GOODMAN et al., 2001) (Figura 1).
Em mulheres saudáveis, a produção de andrógenos se dá pela ação de fatores
intra e extra- ovarianos com a participação da secreção adrenal e através conversão dos
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precursores dos tecidos periféricos (fígado, músculos, pele e tecido adiposo) (PASQUALI
et al.,2011). No tecido muscular e adiposo ocorre a aromatização, ou seja, a testosterona
e a androstenediona são convertidos em estrógeno, estrona e estradiol, já na pele e na
unidade pilossebácea a testosterona é convertida em diidrotestosterona pela enzima 5α
redutase 1 ou 2. As últimas são estruturas-alvo da ação androgênica, o que explica a
fisiopatologia caracterizada por hirsutismo, acne, seborréia e alopecia (YARAK et
al.,2005).

Figura 1. Escore semi-quantitativo de Ferriman e Gallwey modificado.
Existem algumas hipóteses que o aumento da IL-6 podem afetar etapas vitais na
maturação folicular, ultimamente contribuindo para disfunção ovariana. TNF-α aparece
neste contexto por inibir o hormônio folículo estimulante induzindo secreção de estradiol
nos pequenos folículos do ovário humano (DULEBA et al., 2012; DELIGEOROGLOU et
al., 2012).
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As glândulas adrenais são responsáveis por cerca de 30% da produção de
andrógenos e o córtex da adrenal é responsável pela produção quase que exclusiva de
dehidroepiandrosterona (DHEA) e dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS), bem como
de androstenediol (PASQUALI et al.,2011). Quando comparadas com mulheres saudáveis
as pacientes com SOP apresenta uma maior capacidade adrenal de secretar andrógenos
que se prolonga até no período pós-menopausa. No entanto, tal mecanismo de síntese de
andrógenos ainda não se encontra totalmente esclarecido por apresentar muitos fatores
que dificultam a sua análise, como a dificuldade de obtenção de um tecido adrenal
apropriado para estudo in vitro (PASQUALI et al.,2011).
De modo semelhante, a taxa de depuração dos andrógenos pode ocorrer no tecido
glandular e no extra glandular, vale salientar que tanto a taxa de produção quanto a taxa
de depuração de andrógenos são fatores dependentes da idade e do estado fisiológico da
paciente. Em alguns estudos foi relatado um aumento mais acentuado na produção de
androstenediona e testosterona e em menor escala, um acréscimo na metabolização, em
pacientes com SOP (TEEDE et al., 2010). Diferenças na produção e no metabolismo
destes em mulheres de peso normal e obesas sugerem a participação de outros fatores
como a conversão periférica ou a ação das globulinas de ligação a hormônios sexuais,
como o SHBG, marcador de resistência à insulina que atua como modulador da secreção
androgênica nos tecidos. (PASQUALI et al.,2011).

2.3 Alterações metabólicas na SOP
2.3.1 Síndrome metabólica
As mulheres com SOP exibem um perfil metabólico característico, que se
apresenta frequentemente associado à resistência a insulina, intolerância a glicose e
dislipidemia, além da obesidade (MORAN et al., 2015; KANDARAKIS et al., 2008;
MARTINS et al., 2007). Por outro lado a RI integra o elenco de entidades que constituem
a chamada “síndrome metabólica”, uma condição que agrega diversos outros
componentes tais como obesidade central, dislipidemia, hiperandrogenismo e HAS.
Segundo National Cholesterol Education Program para diagnóstico da SM é
necessário a presença, de no mínimo, três dos cinco critérios: 1- obesidade central
(circunferência da cintura superior a 88 cm), 2- hipertensão arterial (pressão arterial
sistólica maior que 130 e/ou pressão arterial diastólica maior que 85 mmHg), 3concentração de glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL e/ou diagnóstico de diabetes, 4-
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triglicerídeos ≥ 150 mg/dL e 5- fração HDL do colesterol alterada quando ≤ 50 mg/dL,
todas as referencias para mulheres (NHLBI,2000).
Estudos apontam que a RI favorece a instituição e a manutenção da SOP, estando
presente em mais de 80% dos casos (TRAUB et al.,2013; CARMINA et al.,2006;GLUECK
et al.,2003). Neste contexto, considerando que a resistência à insulina participa dos
aspectos fisiopatológicos envolvidos tanto na síndrome metabólica quanto na SOP é
possível o estabelecimento de uma ligação entre estas duas situações (MELO et
al.,2012). Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a prevalência de SM em
pacientes com SOP é de 43-46% (CARMINA et al.,2006) e no Brasil, a prevalência de SM
é de 30,4% nesse grupo de mulheres (DOKRAS et al., 2005).
2.3.2 Resistência a insulina e hiperinsulinemia
A RI e a hiperinsulinemia está presente em grande parte das pacientes com SOP e
está diretamente associada ao surgimento do hiperandrogenismo e da SM (EHRMANN et
al.,2005). A RI é condição metabólica na qual o mecanismo de homeostase da glicose
normal não funciona de forma adequada (TRAUB et al.,2011). Essas anormalidades são
específicas na SOP e incluem redução na secreção, na excreção hepática e na
sinalização dos receptores de insulina (PIMENTA et al., 2012). Estudos no Brasil
demonstraram que a frequência de RI em mulheres com SOP varia de 42 a 56%,
dependendo do método utilizado para sua caracterização (COSTA et al.,2010; PIMENTA
et al., 2012).
Quando relacionado ao estado nutricional, embora as mulheres obesas,
principalmente aquelas com obesidade abdominal, tenham um risco eminente de
desenvolver a SM e RI, estudos têm mostrado que o risco aumenta significativamente
quando associado com a SOP, independente do índice de massa corporal (IMC)(GOGIA
et al.,2006). Isso se deve a uma estreita relação fisiopatológica recíproca, na qual
mulheres adultas com SM apresentam chances aumentadas de desenvolver DCV, bem
como mulheres com SOP durante o período da pós-menopausa (ZHAO et al.,2012).
A hiperinsulinemia desempenha um importante papel na fisiopatologia da SOP
através da capacidade que o hormônio apresenta de estimular a síntese de estrógenos
nas células ovarianas. Bem como a presença de seus receptores no estroma e nos
folículos ovarianos, representando assim, fatores de suma importância para a ação direta
da insulina neste órgão (DUNAIF et al., 1995). Foi também observado in vitro e in vivo que
a insulina estimula o crescimento ovariano e a formação de cistos (KANDARAKIS et al.,
2006).Vale salientar o aumento na expressão de algumas proteínas envolvidas na síntese
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de esteróides incluindo o hormônio LH, os receptores do HDL e do LDL bem como a
proteína reguladora da síntese de estrógenos como contribuintes importantes para o
clássico fenótipo de hiperandrogenismo característico da SOP (KANDARAKIS et al.,
2006).
É importante destacar o papel da insulina sobre a biossíntese hepática do SHBG
que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais, importante para o controle da
testosterona biodisponível no organismo, devido ao fato da ligação do hormônio a
globulina resultar na perda sua atividade biológica (YARAK et al.,2005). A insulina e
SHBG apresentam uma relação inversamente proporcional com relação à concentração,
ou seja, a hiperinsulinemia característica na SOP acaba por culminar em um aumento da
testosterona livre no organismo (MUKHERJEE et al.,2010).
Diante de tudo isso, observamos que a fisiopatologia da SOP é envolvida por um
grande paradoxo: As pacientes apresentam resistência à insulina sistêmica, no entanto o
tecido ovariano se mostra sensível à ação de tal hormônio. Acredita-se que a seletividade
deste processo ocorra devido a um defeito na sinalização em nível de pós-receptor, já que
investigações com relação ao número e a forma dos receptores não mostram alteração, a
via metabólica da atividade da insulina é defeituosa enquanto que é mantida a ativação da
esteroidogênese (SIEGEL et al.,2002; MUKHERJEE et al.,2010).
2.3.3 Obesidade
A obesidade é uma doença multifatorial que se manifesta por excesso de gordura
corporal, nas mulheres com SOP apresentam, principalmente, a obesidade abdominal,
que exerce um papel crucial na manutenção e amplificação das anormalidades clínicas e
bioquímicas associadas à doença (PASQUALI et al.,2011). No entanto, ainda não está
claro se mulheres com SOP apresentam uma predisposição a obesidade, ou se esta é um
fator secundário, responsável pelo agravamento da síndrome (THOMAS et al.,2007).
A prevalência de sobrepeso e obesidade é maior em mulheres com SOP, quando
comparada à população em geral, chegando a atingir quase 80% dessas mulheres
(LEGRO et al., 1999; PINHEIRO et al.,2001). No entanto, é importante considerar que
esta prevalência envolve uma pequena variação entre os países e os grupos étnicos, que
pode ser atribuída aos fatores ambientais e genéticos (PASQUALI et al., 2006).
Além das consequências metabólicas, que inclui o aumento da prevalência de DM2
em mulheres obesas com SOP, a associação entre a obesidade e a SOP, pode resultar
em desordens reprodutivas relacionadas às complexas interações entre o eixo
hipotálamo, hipófise e ovário, resultando em uma considerável redução na fertilidade das

22

pacientes. Este fato ressalta a importância do manejo do peso para melhora da resposta
ao tratamento da fertilidade na síndrome (NYBACKA et al., 2011;SHOMO et al.,2008).
2.3.4 Dislipidemia e fatores de risco para o desenvolvimento de doença
cardiovascular
As alterações no perfil lipídico revelam uma relação isolada com a SOP, sendo esta
mais pronunciada na presença concomitante de obesidade. Apresentam padrões
variados, incluindo o aumento dos triglicerídeos (TG), do colesterol total (CT) e das
lipoproteínas de baixa densidade (LDL- colesterol), além da redução da lipoproteína de
alta densidade (HDL- colesterol) (DIAMANTI et al.,2007; EHRMANN et al.,2006).
A exata natureza dos mecanismos envolvidos não se encontra totalmente
esclarecida, sabe-se apenas que no adipócito, a hiperinsulinemia causa aumento na
liberação de ácidos graxos livres, enquanto no fígado há uma menor supressão na
síntese das lipoproteínas de densidade muito baixa ou very low density lipoprotein
(VLDL). O resultado desse processo é a liberação de um excesso de partículas de VLDL,
ricas em triglicerídeos, que, por sua vez, geram uma redução nos níveis de HDL
(BARACAT et al.,2007), sendo este o padrão de dislipidemia mais prevalente na SOP que
resulta em uma diminuição do potencial antiaterogênico e torna as portadoras de SOP
prováveis

candidatas

às

doenças

cardiovasculares

(DCV)

(BARACAT

et

al.,2007,ROMANO et al.,2011).
Costa e cols. observaram em seu estudo que as mulheres com SOP são mais
propensas ao desenvolvimento de DCV, não só em casos evidentes de mulheres obesas,
que por possuírem maior distribuição abdominal de gordura têm maior risco, mas também
em mulheres com sobrepeso e até com IMC dentro dos limites de normalidade, na
presença da SOP (COSTA et al.,2010).
Além da dislipidemia, as pacientes com SOP apresentam outros fatores de risco
para o desenvolvimento de DCV como inflamação, estresse oxidativo e piora da
fibrinólise. Os marcadores clínicos e subclínicos da aterosclerose vistos na síndrome são
exacerbados pela obesidade principalmente o acúmulo de gordura visceral e a RI
(BARACAT et al.,2007; COSTA et al.,2010).

2.4 Inflamação e SOP
A inflamação crônica de baixo grau e o desequilíbrio entre as citocinas pró e antiinflamatórias desempenham um importante papel na patogênese da SOP (OJEDA et al.,
2013). As citocinas pró-inflamatórias, tais como o fator de necrose tumoral α (TNF-α),
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interleucina 1A (IL-1A), IL-1B, IL-6, e IL-18 são os principais mediadores da inflamação
(TUMU et al., 2013). Os estudos sobre a biologia reprodutiva têm demonstrado que estas
citocinas pró inflamatórias influenciam na função ovariana, na ovulação, fertilização e
implantação em mulheres com SOP. Por outro lado, as citocinas anti-inflamatórias, tais
como IL-10 e IL-1 receptor antagonista (IL1ra), melhoram o estado de inflamação na SOP
(KELLY et al., 2001).
As citocinas pró-inflamatórias pode provocar a RI, e citocinas anti-inflamatórias
pode contrariar estes efeitos negativos, estudos sugerem que um desequilíbrio entre
estas citocinas pode desempenhar um importante papel na patogenese do DM2 e
distúrbios relacionados (TURNER et al., 1997) que estão frequentemente associados a
SOP.
A SOP é um estado pró-inflamatório evidenciado pela elevada concentração
plasmática da proteína C reativa (PCR), sintetizada no fígado, em resposta ao fator de
necrose tumoral TNF-α e a interleucina-6 (IL-6), que também apresentam concentrações
elevadas nas pacientes, juntos são importantes mediadores da inflamação na SOP
(KELLY et al.,2001;GONZÁLEZ et al.,2012;DULEBA et al.,2012). Este perfil inflamatório
possui uma estreita associação com o aumento no risco em adquirir DCV, aterosclerose,
dislipidemia, hipertensão e diabetes tipo 2 (DULEBA et al.,2012). Em relação à
reprodutibilidade biológica relatos mostram que o TNF-α e a IL-6 influenciam na função
ovariana e no processo da ovulação, fertilização , implantação e todos estes parâmetros
afetam as pacientes com SOP (DULEBA et al.,2012; SIEGEL et al.,2002).
Não é possível afirmar se a presença deste estado pró-inflamatório está
relacionada apenas com a obesidade ou se é uma característica inerente à própria
síndrome (DELIGEOROGLOU et al.,2012). Como o tecido adiposo visceral está
associado a um aumento na produção de um grande número de moléculas, pró e antiinflamatória, estas podem ter relação direta na inflamação de baixo grau e na resistência
a insulina presentes na síndrome (DULEBA et al.,2012; VENUGOPAL et al., 2005).
O estresse oxidativo e a inflamação crônica estão intimamente relacionados. Este
fato é comprovado através do desenvolvimento de um ciclo vicioso bem documentado no
endotélio e no tecido adiposo, no qual a inflamação induz a geração espécies de oxigênio
reativas de (ROS), enquanto o estresse oxidativo promove e agrava a inflamação
(HULSMANS et al., 2010). Além de estar associado à aterosclerose, diabetes, obesidade
e síndrome metabólica (GONZÁLEZ et al., 2006).
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Outro importante mediador do estado pró- inflamatório na SOP é a interleucina-18
(IL-18), que parece estar intimamente relacionada com a RI e a SM, surgindo ainda como
um importante preditor de mortalidade cardiovascular a longo prazo. O aumento nos
níveis desta citocina é demonstrado em vários estudos em mulheres com SOP de
diferentes etnias (ESCOBAR et al., 2004;KAYA et al.,2004), além da forte correlação que
apresenta com a obesidade e com a SOP. Os níveis séricos de IL-18 ainda possuem
correlação com a testosterona total e são inversamente proporcionais a sensibilidade
insulínica (KAYA et al.,2004).
Portanto, a evidência da presença da inflamação crônica na grande maioria das
pacientes com SOP é incontestável, pois em associação com a síndrome encontra-se a
elevação significativa de vários marcadores de inflamação, além disso, a SOP está
associada a outros distúrbios relacionados à inflamação como o aumento do estresse
oxidativo e disfunção endotelial (GONZALEZ et al., 2006; SANTOS et al., 2014).
2.5 Mudanças no estilo de vida e SOP
A mudança no estilo de vida, através da dieta, do exercício físico, da interrupção do
tabagismo e etilismo, é considerada como alternativa de primeira escolha para o
tratamento da SOP em mulheres com sobrepeso ou obesidade (RAVN et al.,2013). Os
principais

objetivos

do

tratamento

da

síndrome

são

normalizar

sinais

de

hiperandrogenismo, anovulação e reduzir às complicações metabólicas. Destas, a
prevenção e tratamento da intolerância a glicose e do DM2 recebem grande destaque
(LEGRO et al.,2007;HOLTE et al.,1995).
A redução do peso e, principalmente, de gordura abdominal é uma importante
estratégia para o tratamento, que resulta em benefícios nas manifestações clinicas e
bioquímicas da SOP (HOLTE et al., 1995). Estudos de intervenção para perda de peso
em curto prazo (quatro a oito semanas) têm efeitos na diminuição da gordura abdominal e
dos níveis séricos de insulina (HOLTE et al.,1995; NORMAN et al.,2006), na
androgenicidade (LISA et al.,2013), na resistência à insulina (HOLGER et al., 2006) e na
melhora do perfil lipídico (MORAN et al., 2003). Clinicamente, melhorias no hisurtismo, no
ciclo menstrual e na fertilidade também são relatadas (STAMETS et al.,2004).
Alguns estudos demonstraram que a perda de peso e qualidade da dieta pode
contribuir para a melhoria dos sintomas associados à SOP (MARSH et al., 2012;
MEHRABANI et al., 2012). Mesmo sendo a dieta um fator fundamental no processo de
perda de peso, ainda não exista um consenso atualmente sobre a composição ideal de
macronutrientes e micronutrientes dessa dieta. Sabe-se que a redução de peso, por dieta
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hipocalórica, leva a uma redução da massa adiposa, da gordura abdominal e da
circunferência da cintura, em mulheres com SOP sobrepeso e obesas (MORAN et al.,
2013).
Mesmo com todos os benefícios da perda de peso através da restrição calórica
intensa ou moderada, a manutenção desta condição é improvável. Quando o peso é
recuperado, todas as manifestações da SOP e os riscos de morbidade e de mortalidade
provavelmente irão voltar. As diretrizes clínicas do NIH para o tratamento em longo prazo
de sobrepeso e obesidade enfatizam a importância de metas alcançáveis e sustentáveis,
nomeadamente uma combinação de mudanças na dieta, atividade física e terapia
comportamental (Quadro 2) (NHLBI,2000). Estes princípios também são frequentemente
utilizados para população diabética.
Quadro 2 - Diretrizes clínicas do National Institute of Health (NIH) para o tratamento de
sobrepeso e obesidade.

•Dieta e modificações nos hábitos alimentares ;
• Programa eficaz de atividade física;
• Modificações comportamentais, redução do stress e bem-estar;
• Combinação de terapia dietética e comportamental , com aumento da atividade física;
• Apoio social pelo médico, família, cônjuge e companheiros;
• A cessação do tabagismo e redução do consumo de álcool;
• Prevenção de abordagens cirúrgicas agressivas para maioria dos pacientes;
• Adaptação dos programas de perda de peso para atender às necessidades individuais;
• Observação em longo prazo, e monitoramento encorajador para os pacientes que
perderam peso com sucesso.
Fonte: National Institute of Health (NIH, 2000)

Além das modificações dietéticas, o exercício físico também pode oportunizar a
diminuição do peso na SOP em virtude do seu mecanismo de ação contribuir para o
aumento da sensibilidade à insulina (ATERBURN et al.,2006). É importante ressaltar que
benefícios significativos podem ser adquiridos apenas com pequenas mudanças no gasto
de energia (PIERPOINT et al., 1998). Esta observação é importante porque muitas
pessoas acreditam que a redução de medidas é um importante indicador do sucesso do
exercício e desistem quando não percebem facilmente as mudanças no corpo.
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Um estudo mostrou declínio do peso após associação de atividade física e dieta,
porém de maneira inferior a apresentada pelos grupos que realizaram dieta ou atividade
física isolada (HOLTE et al.,1995). Norman e seus colaboradores observaram que a
redução de peso por meio de restrição energética ocorre independente da realização de
atividade física em relação ao início da intervenção (NORMAN et al.,2006). No entanto, os
grupos com atividade física apresentaram, além da diminuição do peso, redução do
percentual de gordura corporal, massa adiposa e gordura abdominal (p<0,03) durante o
estudo, demonstrando o efeito benéfico sobre a composição corporal (NORMAN et
al.,2006). Assim, sugere-se que intervenções nutricionais pautadas em restrição calórica
acarretem benefícios na redução do peso em pacientes com SOP, que podem ser
potencializados com a combinação do exercício físico e uso de metformina (CARMINA et
al.,2003).
Diante da relevância da redução no peso para a melhora do prognóstico da SOP,
este trabalho se justifica em avaliar, primeiramente, o perfil inflamatório apresentado pelas
mulheres com SOP e compará-lo com as anovulatórias saudáveis. E posteriormente
avaliar se a perda de peso gera melhora do perfil hormonal e inflamatório das portadoras
dessa síndrome.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Avaliar a influência da síndrome dos ovários policísticos sobre o estado pró
inflamatório e a resistência insulínica em mulheres com diferentes estados nutricionais,
bem como o impacto da redução do peso, através da restrição energética, sobre os níveis
dos marcadores inflamatórios nas portadoras desta síndrome.

3.2 Objetivos Específicos

Fase 1:
- Avaliar as características clínicas, bioquímicas e hormonais presentes em
mulheres eutróficas e não eutróficas, com e sem SOP;
- Traçar o perfil pró-inflamatório através das citocinas TNF-α, IL-6 e da PCR em
mulheres eutróficas e não eutróficas, com e sem SOP;
- Esclarecer a presença do perfil pró-inflamatório na SOP;
Fase 2:
- Avaliar o perfil hormonal e inflamatório nas mulheres com SOP após a perda de
peso.
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4. METODOLOGIA
4.1 Local do estudo
O estudo foi realizado no ambulatório de ginecologia e obstetrícia da Maternidade
Escola Januário Cicco (MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no
município de Natal, RN.
O atendimento ambulatorial médico para mulheres portadoras de condições
clínicas caracterizadas por excesso de androgênios (hiperandrogenismo), como a SOP,
conta com a colaboração dos serviços de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL) e do Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Clinica (LPBC).
4.2 Sujeitos
O recrutamento das voluntárias foi realizado em duas fases. Na primeira fase foram
selecionadas 40 pacientes, com idades entre 17 e 40 anos, destas 20 eram mulheres
saudáveis e 20 mulheres com diagnóstico de SOP, realizado pela equipe médica do
serviço de endocrinologia e ginecologia da MEJC. Participaram da segunda fase do
estudo 21 mulheres em idade fértil diagnosticadas com SOP.
Os critérios adotados para o diagnóstico da SOP foram os estabelecidos no The
Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group em 2003: (a)
oligo e/ou anovulação, (b) sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo e (c)
ovários

policísticos

(ESHRE/ASRM,

na

2004).

ultra-sonografia
As

mulheres

e
que

exclusão

de

apresentaram

doenças
outras

relacionadas
causas

de

hiperandrogenismo e de irregularidades menstruais, como hiperprolactinemia, falência
ovariana prematura, hipotireoidismo primário, grávidas, diabéticas e mulheres que faziam
o uso crônico de alguns medicamentos, dentre eles contraceptivos orais, agentes
sensibilizadores da insulina, antilipêmicos e qualquer outro agente hormonal nos últimos
três meses foram excluídas do estudo.
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Figura 2. Delineamento experimental do estudo.

NOTA: SOP= Síndrome dos Ovários Policísticos
Fonte: Elaborado pela autora

Para análise comparativa as pacientes alocadas para a primeira fase do estudo
foram divididas em quatro grupos: Grupo I (não eutróficas com SOP, n=12); Grupo II (não
eutróficas sem SOP, n=10), Grupo III (eutróficas com SOP, n=08) e Grupo IV (eutróficas
sem SOP, n=10). A classificação do estado nutricional foi determinada pelo IMC, segundo
as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) (71), conforme pode ser
observado no quadro 3. Foram consideradas como não eutróficas as mulheres com
sobrepeso, obesidade e IMC > 25 kg/m², as eutróficas foram aquelas que apresentaram
IMC< 24,9 kg/m² (WHO,1997). Não foi realizada a categorização dos grupos pelo IMC na
segunda fase do estudo.
Quadro 3- Classificação do estado nutricional por meio do índice de massa corporal
Classificação
IMC (kg/m2)
Desnutrição grave

< 16,0

Desnutrição moderada

16,0 a 16,9

Desnutrição leve

17,0 a 18,4

Eutrofia

18,5 a 24,9

Sobrepeso

25,0 a 29,9

Obesidade grau I

30,0 a 34,9

Obesidade grau II

35,0 a 39,9
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Obesidade grau III

≥ 40,0

FONTE: OMS (WHO,1997)
NOTA: IMC= Índice de massa corporal

4.3 Avaliação antropométrica
A avaliação antropométrica compreendeu a aferição do peso, estatura e
circunferência da cintura (CC), segundo critérios da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (WHO,1997;BRASIL, 2004).
As medidas de peso e altura foram realizadas em balanças devidamente
calibradas, com estadiômetro acoplado, da marca Filizola®, com capacidade de 150 kg e
precisão de 100 g. As participantes foram avaliadas descalças e com roupas leves,
posicionadas e mantidas imóveis, de forma ereta, com os pés juntos, braços estendidos,
mãos ao lado do corpo e cabeça em ângulo de 90º com o pescoço, despidas de qualquer
adorno que pudesse interferir na aferição (BRASIL, 2004). As medidas de altura foram
realizadas após inspiração profunda, enquanto a haste horizontal do estadiômetro foi
abaixada até o ponto mais alto da cabeça (BRASIL, 2004). A obtenção destas medidas
possibilitou o cálculo do índice de massa corporal (IMC), definido como peso (kg)/ altura²
(m) (WHO,1997).
Para aferição da CC, as pacientes foram posicionadas de pé, eretas, com abdome
relaxado, braços estendidos ao longo do corpo e os pés separados em torno de 25 a 30
cm. Passou-se a fita métrica ao redor da menor curvatura localizada entre as costelas e o
osso do quadril. Orientou-se às pacientes a inspirar e, em seguida, expirar totalmente
quando ocorreu a realização da medida (GELONEZE,2006). Os valores obtidos foram
classificados segundo pontos de corte da OMS (WHO,1997), conforme apresentado no
quadro 4. Na segunda fase do estudo as pacientes foram submetidas à avaliação
antropométrica, antes e depois do período de intervenção nutricional.
Quadro 4- Classificação da circunferência da cintura
Classificação
CC(cm)
Sem risco de complicações metabólicas
< 80
Risco
aumentado
de
complicações
metabólicas
Risco muito aumentado de complicações
metabólicas
NOTA: CC=Circunferência da cintura. FONTE: OMS (71).

≥ 80 a <88
≥ 88
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4.4 Intervenção nutricional
As necessidades calóricas de cada mulher foram estimadas com base no gasto
energético de repouso (pelo uso da equação de Harris-Benedict) e nível de atividade
física (ZELLO,2006). As dietas foram projetadas para serem de restrição calórica para as
participantes do estudo que apresentavam sobrepeso ou obesidade.
No tocante à dieta, as pacientes receberam planos dietéticos individualizados, com
déficit calórico diário de 500kcal do consumo habitual de energias e com proporções de
macronutrientes aceitáveis: 15%- 20% da energia proveniente de proteínas, 55%-60% de
carboidratos e 20%-30% de gorduras (< 8% de gordura saturada), com um consumo de
20-30g/dia de fibras estabelecido conforme as Diretrizes Brasileiras da Sociedade de
Endocrinologia e Metabologia (2005) para perda de peso e pelo Guia Alimentar para a
população brasileira (2014). Por um período de 12 semanas.
As voluntárias se reuniram com uma nutricionista, em pequenos grupos ou
individualmente, quinzenalmente, ao longo do estudo para discutir questões alimentares,
orientações nutricionais e sobre a importância do cumprimento da dieta para promover a
perda de peso.
4.5 Ensaios bioquímicos e hormonais
Após jejum prévio de 12 horas, foram coletadas amostras de sangue periférico para
determinação das concentrações séricas de glicose de jejum, colesterol total, HDLcolesterol, LDL-colesterol, triglicerídeos. O teste oral de tolerância a glicose (TOTG)
também foi realizado, as pacientes consumiram o dextrosol, e uma nova coleta de sangue
foi realizada no intervalo de 2h. Todas as dosagens mencionadas anteriormente foram
realizadas

por

ensaios

enzimático-colorimétricos

com

kits

comerciais

(Labtest

Diagnóstica-SA®, São Paulo/SP) no equipamento Bioplus 2000 (Bioplus®, Barueri/SP).
Os níveis de LDL-colesterol foram determinados utilizando a fórmula de Friedewald:
(colesterol total – [HDL-colesterol+ triglicerideos / 5]) (FRIEDEWALD et al.,1972).
Estes parâmetros foram classificados de acordo com as recomendações da
American Diabetes Association (ADA,2015) e da V Diretrizes Brasileiras sobre
Dislipidemias(2013)(Quadros 5 a 7).
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Quadro 5- Valores de referência dos níveis séricos de glicose em jejum
Glicemia (mg/dL)
Diagnóstico
Até 99

Normal

100 a 125
≥ 126

Intolerância à glicose
Diabetes Mellitus

FONTE: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes(ADA,2015).

Quadro 6- Valores de referência do teste oral de tolerância à glicose
Glicemia (mg/dL)
Diagnóstico
≤ 139

Normal

140 a 199

Intolerância à glicose

≥ 200

Diabetes Mellitus

FONTE: American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes (ADA,2010).

Quadro 7- Valores de referência dos lipídios séricos, em adultos
Parâmetros
Desejáveis
Limítrofes
Alterados
(mg∕dL)
(mg∕dL)
(mg∕dL)
Colesterol
< 200
200-239
≥ 240
Total
Colesterol
> 60
< 40
HDL
Colesterol
100-129
130-159
160-189
LDL
Triglicerídeos
< 150
150-200
200-499
FONTE: V Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias (2013).

A resistência à insulina foi determinada por meio do modelo HOMA-IR
(homeostasis model assessment –insulin resistance) através da seguinte fórmula:
(glicemia de jejum em mg/dLx0,05551) x insulina de jejum em μU/mL]/22,5. Foram
diagnosticadas com resistência a insulina as pacientes que apresentaram HOMA > 2,71
mol x μU/L (GELONEZE et al.,2006). Os níveis séricos de insulina foram determinados
pelo método de quimiluminescência, no aparelho Immulite 1000® (Diagnostic Products
Corporation – Los Angeles CA, EUA).
Com o objetivo de uma caracterização mais aprofundada das portadoras da
síndrome, foram avaliados os seguintes hormônios: hormônio folículo estimulante (FSH),
progesterona, testosterona total, prolactina, deidroepiandrosterona sulfato (DHEAS),
estradiol, hormônio luteinizante (LH) e a globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG).
Foram avaliadas ainda as citocinas pró-inflamatórias: fator de necrose tumoral α (TNF-α),
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interleucina-6 (IL-6) e proteína c-reativa ultrassensível (hsCRP). Estas dosagens foram
realizadas pelo método de quimiluminescência, no aparelho Immulite 1000® (Diagnostic
Products Corporation – Los Angeles CA, EUA) e os valores de referência adotados foram
de acordo com as recomendações do fabricante dos reagentes (Quadros 8 e 9).
Quadro 8- Valores de referência dos parâmetros hormonais, em mulheres
com idade reprodutiva.
Parâmetros
Valores
FSH (mUI/mL)
3,0 a 14,0
Testosterona (ng/dL)
Não detectável a 82
DHEAS (μg/dL)
35 a 430
Progesterona (ng/mL)
Não detectável a 1,13
Prolactina (ng/mL)
2,83 a 30,0
SHBG (nmol/L)
13 a 71
Estradiol (pg/mL)
8,7 a 183
LH (mUI/mL)
Não detectável a 14,7
NOTA: FSH= hormônio folículo estimulante; DHEAS= deidroepiandrosterona
SHBG= globulina ligadora de hormônios sexuais; LH= hormônio luteinizante.

sulfato;

Quadro 9- Valores de referência dos parâmetros inflamatórios
Parâmetros
Valores
hsCRP (mg/L)
≤ 3,0
TNF-a (pg/mL)

Não detectável a 8,1

IL-6 (pg/mL)

Não detectável a 5,9

NOTA: hsCRP = proteína c-reativa ultrassensível; TNF-a = fator de necrose tumoral α; IL-6=
interleucina-6

4.6 Análise estatística dos resultados:
Todos os dados foram expressos em média e desvio padrão (DP) e testados
quanto à normalidade usando o teste de SHAPIRO-WILK. Para analisar dos dados
referentes à primeira fase do estudo, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para amostras
independentes para avaliar diferenças entre os grupos. O teste t de Student para
amostras pareadas foi escolhido para avaliar os parâmetros hormonais e inflamatórios
antes e depois da redução de peso e as correlações entre estes parâmetros foram
estabelecidas utilizando o teste de correlação de Spearman. O pacote estatístico
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ®) versão 17.0 para Windows (SPSS,
Inc., Chicago IL) foi utilizado para esses fins. A significância estatística foi estabelecida
em 5% (p < 0,05).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Fase I- Avaliação da influência da SOP no estado pró inflamatório e na RI.
A tabela 1 apresenta uma comparação do perfil hormonal entre as pacientes com
SOP (n=20) e controles saudáveis (n=20). As mulheres com SOP apresentaram níveis de
FSH significativamente mais elevados (5,32 ± 3,64 mUI/mL). Enquanto que os níveis de
estradiol e progesterona foram maiores nas pacientes saudáveis (112,48 ± 74,86 pg/mL e
3,87 ± 3,12 ng/mL), respectivamente. Os demais parâmetros não apresentaram
resultados estatisticamente significativos.
O aumento dos níveis de progesterona e estradiol no grupo controle revela que a
anovulação crônica, característica da síndrome, estava presente nas mulheres avaliadas
e ainda, a normalidade dos níveis de prolactina descarta a hiperprolactinemia, alteração
hormonal que apresenta sintomas semelhantes aos da SOP (Tabela 1). Estes resultados
associados à avaliação dos demais parâmetros hormonais, metabólicos e da
ultrassonografia são suficientes para a diferenciação dos grupos SOP e controle,
justificando o diagnóstico da síndrome (ESHRE/ASRM,2004).
Tabela 1: Parâmetros hormonais das pacientes com SOP e controles saudáveis
SOP (n=20)

Sem SOP (n=20)

p valor

FSH (mUI/mL)

5,32 ± 3,64

2,34 ± 2,29

0,02*

LH (mUI/mL)

10,35 ± 16,57

4,35 ± 3,28

NS

Prolactina (ng/mL)

12,00 ± 6,42

13,12 ± 9,72

NS

Estradiol (pg/mL)

44,32 ± 36,91

112,48 ± 74,86

0,01*

Testosterona (ng/dL)

72,16 ± 59,73

44,87 ± 22,69

NS

DHEAS (μg/dL)

158,39 ± 101,55

123,99 ± 55,35

NS

Progesterona (ng/mL)

0,50 ± 0,46

3,87 ± 3,12

0,01*

Valores expressos em média ± desvio padrão; *p<0,05 comparando grupo SOP X controle pelo
teste Mann-Whitney. SOP= síndrome dos ovários policísticos; NS= não significativo; FSH=
hormônio folículo estimulante; LH= hormônio luteinizante; DHEAS= dehidroepiandrosterona
sulfato. Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 2 apresenta os parâmetros metabólicos analisados das pacientes com
SOP e grupo controle, estratificados pelo IMC. Os valores da glicemia de jejum, foram
mais elevados no grupo SOP eutrófico quando comparados aos do grupo controle
saudável pareado pelo mesmo IMC. O grupo SOP não eutrófico apresentou níveis
alterados de triglicerídeos quando comparados aos do grupo controle com IMC
equivalente (p=0,02). A insulina basal e o índice HOMA-IR também estavam aumentados
em todas as pacientes com SOP independentemente do IMC que possuíam.
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Tabela 2. Parâmetros metabólicos em pacientes com e sem SOP estratificados pelo IMC.
SOP
CONTROLE
SOP NÃO
CONTROLE
EUTRÓFICA

EUTRÓFICO

(n=08)

(n=10)

p valor

EUTRÓFICA

NÃO

(n=12)

EUTRÓFICO

p valor

(n=10)
Glicose jejum

76,5 ± 8,88

67,25 ± 5,63

0,03*

82,08 ± 12,33

76,00 ± 13,84

NS

112,4 ± 27,2

75,49 ± 15,8

NS

104,8 ± 21,59

95,33 ± 32,25

NS

5,69 ± 2,76

2,62 ± 0,47

0,02*

13,26 ± 14,42

3,62 ± 1,07

0,04*

HOMA-IR

1,07 ± 0,55

0,43 ± 0,08

0,01*

2,16 ± 2,54

0,82 ± 0,56

0,04*

Colesterol total

171,5 ± 30,7

144,4 ± 20,6

NS

199,9 ± 43,08

170,0 ± 31,66

NS

94,6 ± 48,6

67,8 ± 24,3

NS

176,9 ± 59,52

96,9 ± 38,07

0,02*

46,3 ± 11,8

58,0 ± 20,67

NS

42,72 ± 8,97

45,3 ± 7,39

NS

110,8 ± 21,7

70,81 ± 25,3

NS

118,99 ± 42,4

104,05 ± 24,4

NS

(mg/dL)
Glicose 120
(mg/dL)
Insulina basal
(μIU/mL)

(mg/dL)
Triglicerídeos
(mg/dL)
Colesterol HDL
(mg/dL)
Colesterol LDL
(mg/dL)
Valores expressos em média ± desvio padrão; *p<0,05 comparando grupo SOP X controle pelo
teste Mann-Whitney. SOP= síndrome dos ovários policísticos; NS= não significativo ; HOMA-IR=
homeostasis model assessment –insulin resistance. Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os grupos estudados apresentaram níveis séricos normais de glicose em
jejum, glicose após TOTG, insulina basal e HOMA-IR. No entanto, quando a comparação
foi feita entre os grupos SOP e controle, estratificados pelo IMC, observou-se que o grupo
SOP eutrófico apresentou maiores valores para a glicemia de jejum em relação ao grupo
controle eutrófico (Tabela 2). O índice HOMA-IR e a insulina basal foram mais elevados,
nas pacientes com SOP, eutróficas e não eutróficas, em comparação com os respectivos
grupos controle, o que justifica que o surgimento da RI e das alterações no metabolismo
da glicose na SOP ocorrem independentemente do IMC das pacientes (Tabela 2). Os
resultados semelhantes foram encontrados por outros autores que afirmam que a RI e a
hiperinsulinemia compensatória podem ocorrer na SOP independente da obesidade
associada (AKAMINE et al.,2010; GONZALEZ et al.,2005 ; ALVAREZ et al.,2006;
EHERMANN et al.,2005; ESCOBAR et al., 2003).
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Não há consenso na literatura sobre a influência da obesidade sobre as alterações
metabólicas na SOP, já que as pacientes magras também podem apresentar RI
(ALVAREZ et al.,2006; VENUGOPAL et al., 2005; KANDARAKIS et al.,2008). Sabe-se
apenas que o excesso de gordura corporal tem um efeito negativo sobre a sensibilidade à
insulina podendo estimular a produção endógena de glicose basal e, consequentemente,
ocasionando a hiperinsulinemia compensatória (EHRMANN et al.,2005; GONZALEZ et al.,
2005). Ainda assim, alguns autores que a resistência à insulina e hiperinsulinemia
compensatória ocorrer na SOP independente da obesidade associado (AKAMINE et al.,
2010; GONZÁLEZ et al., 2005;PAPUNEM et al., 2003; DUNAIF et al., 2012).
A avaliação do perfil inflamatório revelou um aumento significativo nos níveis de
PCR em todas as pacientes com SOP (p=0,01), independentemente do IMC, afirmando o
estado inflamatório característico desta síndrome. O fato da avaliação ter sido realizada
em diferentes estados nutricionais exclui o viés da obesidade (ALVAREZ et al.,2006;
GONZÁLEZ et al., 2012). Não foram encontradas diferenças significativas para TNF-α e
IL-6 entre os grupos (Tabela 3).
Tabela 3. Perfil inflamatório de pacientes com e sem SOP estratificados pelo IMC.

PCR

SOP

CONTROLE

SOP NÃO

CONTROLE NÃO

EUTRÓFICA

EUTRÓFICO

p

EUTRÓFICA

EUTRÓFICO

p

(n=08)

(n=10)

valor

(n=12)

(n=10)

valor

2,63 ± 0,65

0,63 ±0,37

0,01*

2,35 ± 0,55

0,82 ± 0,48

0,01*

4,17 ± 1,80

5,11 ± 2,84

NS

6,86 ± 4,22

6,81 ± 4,51

NS

7,65 ± 4,83

6,37 ± 1,38

NS

10,47 ± 6,92

8,11 ± 3,00

NS

(mg/L)
IL-6
(pg/mL)
TNF-α
(pg/mL)
Valores expressos em média ± desvio padrão;*p<0,05 comparando grupo SOP X controle pelo
teste Mann-Whitney. TNF-α= fator de necrose tumoral- alfa; PCR= proteína c reativa; IL-6=
interleucina-6. Fonte: Dados da pesquisa.

Gonzalez et al (2012) relataram que os níveis séricos de TNF-α e IL-6 são
elevados em pacientes com SOP e que a fonte mais provável é o excesso de tecido
adiposo (GONZÁLEZ et al., 2012). Em um estudo semelhante dos mesmos autores,
quando as mulheres obesas com SOP foram expostas a condições de hiperglicemia, foi
observado um aumento na liberação de TNF - α (GONZÁLEZ et al., 2005). No entanto, os
resultados do nosso estudo não foram significativos ao comparar os níveis dessas
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citocinas nos diferentes grupos, provavelmente devido ao número reduzido de pacientes e
/ ou diferenças étnicas.
A avaliação de PCR nos diferentes grupos revelou que um aumento significativo do
marcador foi associado ao grupo com SOP (p <0,01), nas pacientes obesas e não
obesas.

Os

mesmos

resultados

foram

relatados

em

estudos

anteriores

(DELIGEOROGLOU et al., 2012; VENUGOPAL et al.,2005; LINDHOLM et al., 2011), em
que os pacientes com SOP apresentaram elevação da PCR no soro independentemente
de massa corpórea.
A PCR é uma proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado em resposta a IL -6 e
TNF - α, que desempenha um papel direto na promoção dos componentes inflamatórios
que podem contribuir para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose, com ações
inibitórias sobre a angiogênese, uma característica que faz com que seja um parâmetro
importante para avaliar o risco cardiovascular da SOP (VENUGOPAL et al., 2005;HAN et
al., 2004).
Quando comparamos os níveis de PCR entre os grupos SOP eutrófico e SOP não
eutrófico, observamos que ocorre praticamente a mesma distribuição de valores sem
diferença significativa, tais resultados contribuem para estabelecer a influencia da SOP
para o surgimento do estado de inflamação crônica através do aumento da PCR, bem
como para o desenvolvimento de doença cardiovascular associada à síndrome. No
entanto, são necessários mais estudos comparando pacientes com e sem SOP obesas e
não obesas, a fim de compreender o mecanismo preciso envolvido em inúmeras
características que fundamentam esta doença complexa (Figura 3)
Figura 3. Níveis de PCR no grupo SOP eutrófico vs SOP não eutrófico.
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2
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5

Grupo SOP eutrófico
Fonte: Dados da pesquisa.
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Grupo SOP não eutrófico
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5.2 Fase II- Avaliação da influencia da perda de peso no estado inflamatório de
mulheres com síndrome dos ovários policísticos
A redução de 5 % do peso inicial nas mulheres com SOP resultou em uma melhora
significativa no perfil hormonal das pacientes avaliadas. Após a dieta hipocalórica houve
uma redução nos níveis séricos do FSH (2.54 ± 1.02 mUI/mL), da testosterona (145.29
±18.02 ng/dL), do DHEAS (148.51 ± 15.99 μg/dL), da progesterona (6.17 ± 4.81 ng/mL) e
da prolactina (4.85 ± 2.97 ng/mL), com p valor < 0.00. Os demais parâmetros não
apresentaram resultados estatisticamente significativos (Tabela 4).
Tabela 4. Parâmetros hormonais das pacientes com SOP antes e depois da
perda de peso
Mulheres com SOP (n=21)
Antes
Depois
p valor
Peso (kg)

76.81 ± 16.19

71.61 ± 15.68

0.00**

IMC (kg/m²)

30.75 ± 5.98

26.85 ± 5.71

0.00**

FSH (mUI/mL)

4.01 ± 1.63

2.54 ± 1.02

0.00**

Testosterona (ng/dL)

189.98 ± 24.08

145.29 ±18.02

0.00**

DHEAS (μg/dL)

211.07 ± 21.82

148.51 ± 15.99

0.00**

Progesterona (ng/mL)

8.72 ± 5.96

6.17 ± 4.81

0.00**

Prolactina (ng/mL)

7.97 ± 5.18

4.85 ± 2.97

0.00**

SHBG (nmol/L)

191,57 ± 24.37

117.10 ± 27.72

NS

Valores expressos em média ± desvio padrão; * — p < 0.01; ** — p < 0.00 pelo teste T
pareado. SOP= síndrome dos ovários policísticos; SHBG: proteína ligadora de hormônio
sexual; FSH= hormônio folículo estimulante; DHEAS= dehidroepiandrosterona sulfato; NS=
não significativo; Fonte: Dados da pesquisa.

O manejo da obesidade é multifatorial e consiste na redução e na manutenção da
perda de peso, bem como na prevenção do reganho de peso por longo período (ZHAO et
al.,2012). A mudança no estilo de vida através de dieta e da prática regular de exercício
físico é reconhecida como o tratamento de primeira linha para SOP, por atuar
normalizando os andrógenos séricos e restaurando a função reprodutiva das pacientes
(MORAN et al., 2003; STAMETS et al.,2004 ).
Alguns trabalhos têm demonstrado que a redução de 5 a 10% do peso em
mulheres obesas com SOP através da restrição energética pode melhorar o
hiperandrogenismo, a hiperinsulinemia (HOLTE et al.,1995; MORAN et al., 2003), os
ciclos menstruais (HOEGER, 2006), a fertilidade e também reduzir os fatores de risco
cardiovascular (CROSIGNANI et al., 2003). Nossos resultados corroboram com estes
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achados, pois no grupo estudado após a intervenção nutricional, também observamos
uma melhora no perfil hormonal das pacientes, através de uma redução nos níveis de
testosterona (Figura 4), progesterona (Figura 5) e prolactina (tabela 4). Sendo assim, a
dieta representa uma variável modificável com o potencial de melhorar o prognóstico das
mulheres com SOP.
Figura 4. Avaliação dos níveis de testosterona antes e depois da perda de
peso

Níveis séricos de testosterona antes da perda de peso
Niveis séricos de testosterona após a perda de peso
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5. Avaliação dos níveis de progesterona antes e depois da perda de
peso.

Niveis séricos de progesterona antes da perda de peso
Níveis séricos de progesterona após a perda de peso
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os níveis das citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-α) e a proteína de fase aguda
(hsCRP) também sofreram uma redução significativa após a perda de peso (p < 0.00)
(Tabela 5).
Tabela 5. Perfil inflamatório de mulheres com SOP antes e depois da perda de
peso.
Mulheres com SOP (n=21)
Antes
Depois
p valor
hsCRP (mg/L)
TNF-α (pg/mL)
IL-6 (pg/mL)

154.75 ± 19.33
10.89 ± 5.09
6.89 ± 1.32

78.06± 9.08
6.39 ± 1.41
4.41 ± 0.97

0.00**
0.00**
0.00**

Valores expressos em média ± desvio padrão; * — p < 0.01; ** — p < 0.00 pelo teste T
pareado. TNF-α= fator de necrose tumoral- alfa; hsCRP= proteína c reativa ultrasensível;
IL-6= interleucina-6. Fonte: Dados da pesquisa.

Na população obesa a perda de peso resultante da intervenção nutricional melhora
significativamente o estado inflamatório sistêmico (CANCELLO et al., 2005; FORSYTHE
et al., 2008; BASTARD et al., 2000). Esta melhoria depende de uma redução regular e
contínua de proteínas de fase aguda como a PCR ou nas concentrações de citocinas pró
inflamatórias como IL-6, em correlação com uma diminuição paralela no índice de massa
corporal (IMC) (POITOU et al., 2006). No entanto, na SOP esses dados ainda não são
claros, e se aliam ao fato de ainda existir um grande número de citocinas relacionadas
com a obesidade que não tiveram suas variações em relação à redução de peso
estabelecidas.
Os resultados obtidos com o presente estudo corroboram esta afirmação, pois
observamos que todos os parâmetros de inflamação avaliados, IL-6, TNF-α e hsCRP,
apresentaram uma redução significativa após a redução do peso somente através da
restrição energética (Tabela 5). Em contrapartida, os resultados obtidos por Glinianowicz
e cols. (2008) demonstram a redução de peso sozinha não é capaz de diminuir as
concentrações séricas das citocinas pró-inflamatórias em mulheres obesas com SOP.
O decaimento das citocinas inflamatórias e da hsCRP observado em nossos
resultados após a perda de peso confirma a hipótese de que nesse grupo os níveis destas
citocinas estão intimamente relacionados com os depósitos de gordura nas pacientes com
SOP principalmente no que se refere aos níveis de IL6. Esta afirmação corrobora com os
nossos resultados e os de PANATIS et al.,2013, que observou a presença de correlações
lineares positivas entre a concentração sérica de IL-6, a massa corporal, o IMC, a gordura
corporal em quilogramas e o percentual de gordura corporal em mulheres obesas.
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A tabela 6 apresenta as correlações entre o perfil inflamatório e os parâmetros
hormonais após a redução no peso. Observaram-se correlações lineares positivas e
significativas entre os níveis de hsCRP e testosterona (r = 0,72, p <0,00); TNF-α e
testosterona (r = 0,53, p <0,01); TNF-α e DHEAS (r = 0,72, p <0,00) e também entre IL-6 e
SHBG (r = 0,46, p <0,03).

Tabela 6. Correlação entre o perfil hormonal e inflamatório após a perda de peso.
Mulheres com
SOP (n=21)
HsCRP
r

IL-6

TNF-a

FSH

DHEAS

Testosterona

Prolactina

SHBG

Progesterona

0.358

0.398

0.724**

-0.171

-0.168

-0.053

p

0.111

0.074

0.00

0.46

0.466

0.819

r

0.336

0.09

0.215

-0.166

0.462*

-0.214

p

0.137

0.699

0.35

0.471

0.035

0.352

r

0.212

0,721**

0.535*

-0.117

0.187

-0.107

p

0.356

0

0.013

0.615

0.417

0.645

** Nível de significância 0.01;* Nível de significância 0.05 pelo teste de correlação de Sperman.
SOP= síndrome dos ovários policísticos; SHBG: proteína ligadora de hormônio sexual; FSH=
hormônio folículo estimulante; DHEAS= dehidroepiandrosterona sulfato; TNF-α= fator de necrose
tumoral- alfa; hsCRP= proteína c reativa ultrasensível; IL-6= interleucina-6. Fonte: Dados da
pesquisa.

A correlação positiva estatisticamente significativa existente entre os parâmetros de
inflamação e hormonais após a perda de peso confirma que nas mulheres avaliadas a
melhora no estado inflamatório esta intimamente relacionada a um melhor prognóstico da
SOP em seus aspectos hormonais (Tabela 6).
Portanto, a perda de peso através de restrição energética melhorou os parâmetros
hormonais e o estado pró-inflamatório das mulheres com SOP. Assim, mudança no estilo
de vida através de restrição energética parece ser uma estratégia preferencial de
tratamento em mulheres com excesso de peso e SOP. No entanto, estes resultados ainda
são limitados, pois apenas um pequeno grupo de mulheres foi avaliado, e mais pesquisas
são necessárias para avaliar os mecanismos fisiológicos envolvidos com os benefícios
alcançados por esta estratégia de tratamento.
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6. CONCLUSÕES
Grande parte dos marcadores de inflamação de baixo grau têm sido associados
com a RI e a hiperinsulinemia. Os resultados da primeira fase do presente estudo
revelaram um aumento significativo nos níveis de PCR, de insulina e no índice HOMA,
nas pacientes com SOP quando comparadas a mulheres saudáveis, independentemente
do IMC que possuíam, confirmando que o estado inflamatório e as alterações no
metabolismo da glicose foram associados diretamente à síndrome nessas mulheres.
Estes resultados justificam a influência da SOP para o estabelecimento do estado
inflamatório e das alterações metabólicas nestas mulheres. Tais características foram
importantes para o delineamento da segunda fase deste trabalho, que através de um
estudo preliminar constatou que a perda de peso através de restrição energética
melhorou os parâmetros hormonais, o estado pró-inflamatório das mulheres com SOP.
Assim, verifica-se a efetividade da intervenção nutricional, pautada na restrição
calórica e orientações nutricionais individualizadas, em promover melhora das alterações
inflamatórias da SOP, porém, são necessários mais estudos para se elucidar como o
perfil inflamatório pode ser determinante nas alterações fenotípicas da SOP.
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Abstract
Objective: To evaluate inflammatory markers and insulin resistance (IR) in women with
and without Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), with different body mass index (BMI).
Methods: Tumor necrosis factor -alpha (TNF - α), interleukin - 6 (IL - 6) and C-reactive
protein (CRP) were assessed in serum samples from 40 women in reproductive age.
Patients were divided into four groups: I (non-eutrophic with PCOS, n=12), II (noneutrophic without PCOS, n=10), III (eutrophic with PCOS, n=8) and IV (eutrophic without
PCOS, n=10) being non-eutrophic, the overweight and obese women with BMI > 25 kg/m²
and eutrophic women with BMI < 24.9 kg/m². Homeostatic model assessment (HOMA–IR)
was calculated for evaluation of (IR). Results: PCOS patients showed increased levels of
CRP (p <0.01) and HOMA-IR (p < 0.01). When divided by BMI, both non-eutrophic and
eutrophic PCOS showed increased CRP levels ( p<0.01) and HOMA -IR ( p < 0.01,),.
There were no differences in TNF - α and IL - 6 levels between groups. Conclusion: in the
PCOS group, the levels of CRP and IR were elevated, compared to their counterparts,
regardless of body mass.
Keywords: polycystic ovary syndrome, nutritional status, inflammation, insulin resistance
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Introduction
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder of
unknown etiology and high phenotypic variation, which currently affects 8-12% of women
in reproductive age worldwide (1). In 2003, the European Society of Human Reproduction
and Embryology (ESHRE) and the American Society for Reproductive Medicine (ASRM)
revised the definition of the syndrome and suggested that it should include at least two of
the following three criteria: (a) oligo and/or anovulation, (b) clinical signs and/or
biochemical hyperandrogenism, and (c) polycystic ovaries on ultrasound and exclusion of
diseases (2).
Insulin resistance (IR) and compensatory hyperinsulinemia is a feature present in
over 70 % of patients with PCOS, despite of its absence in diagnosis criteria (3,4).
Although IR is more common in obese patients, its occurrence is not directly related to
body mass index (BMI) (3,4,5) enabling it to be important marker of metabolic disease and
cardiovascular risk (6) and in the pathogenesis of PCOS.
The association

of the pro-inflammatory state, obesity and IR is common in

patients with PCOS (8). The inflammatory state is mainly evidenced by elevated plasma
concentrations of inflammatory cytokines:

tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and

interleukin 6 (IL6) (9) and the acute phase C-reactive protein (CRP), common in patients
with PCOS, which contribute to IR and other cardiometabolic risk factors in the long term
(10,11).
TNF- α, IL-6 and CRP are associated with obesity and type 2 diabetes, inducing IR
by stimulating the serine phosphorylation of insulin receptor substrate 1 (6, 7, 9, 10, 11).
Although many studies have been conducted to understand the impact of inflammatory
responses in obesity -related IR, little is known about what actually causes the
inflammatory status in these patients, being a consequence of obesity or the syndrome
itself (12). The aim of this study was to evaluate the levels of inflammatory markers and IR
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in women with and without PCOS with different nutritional status, in an attempt to better
characterize the low-grade chronic inflammation present in the syndrome.
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Material and Methods
Participants
The study included 40 women, in the 17- 40 age range, being 20 diagnosed with
PCOS, and 20 healthy volunteers paired by body mass index (BMI) recruited in the
outpatient Department of Gynecology and Endocrinology of the Federal University of Rio
Grande do Norte (UFRN), Natal- RN, Brazil Patients diagnosed with PCOS according to
the established Rotterdam criteria in 2003(2) were included. Those who had other causes
of hyperandrogenism and menstrual irregularities similar to the clinical presentation of
PCOS were excluded. For comparative analysis,

women assigned in the study were

divided into four groups: Group I ( non- eutrophic with PCOS , n = 12 ), Group II (noneutrophic without PCOS , n = 10 ) , Group III ( eutrophic with PCOS , n = 08) and group IV
(eutrophic without PCOS, n = 10). Categorization of groups was performed by

BMI,

according to the World Health Organization (WHO) with women being classified as noneutrophic, the overweight and obese women (BMI > 25 kg/m²) and as eutrophic (BMI <
24.9 kg/m²) (13). The study was approved by the institutional review board at UFRN
(protocol number 400 / 09).
Biochemical and hormonal assays
After fasting for 12 hours, patients had their peripheral blood collected without
anticoagulant (10 mL). The metabolic profile included fasting glucose, oral glucose
tolerance test (OGTT) with 75g of glucose, total cholesterol , high density lipoprotein (HDL)
, low density lipoprotein (LDL) and fasting insulin. The OGTT assay was performed by oral
administration of 75g anhydrous glucose ingested in a maximum time of five minutes.
Plasma glucose was determined after 30, 60, 90 and 120 minutes. All biochemical assays
were determined using commercial kits (Diagnostic Labtest - SA ®) by the colorimetric
method / enzyme in equipment Bioplus , 2000 model , and the results expressed as mg /
dL . LDL -cholesterol was determined using the Friedewald formula: (total cholesterol -

63

[HDL-C + triglycerides / 5]). IR was determined by the model HOMA -IR using the following
formula: (fasting glucose in mg/dLx0 , 05551 ) x fasting insulin in U / mL ] / 22.5 . Patients
who had HOMA > 2,71 x mol U / L were diagnosed with IR (14).
Aiming the further characterization of the carriers of the syndrome, the following
hormones were evaluated: luteinizing hormone (LH) , follicle stimulating hormone (FSH),
estradiol, progesterone, total testosterone, prolactin, dehydroepiandrosterone sulfate
(DHEAS) and insulin. The following pro-inflammatory cytokines were assessed: tumor
necrosis factor α (TNF- α), interleukin - 6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP). These
measurements were performed by chemiluminescence, the device Immulite 1000 ®
(Diagnostic Products Corporation - Los Angeles CA, USA), except PCR which was
measured by immunoturbidimetric assay based on immunoprecipitation reaction , the
device Labmax 240 (Labtest Diagnostic - SA) .
Statistical analyses
Data are expressed as mean and standard deviation (SD). The data were tested for
normality using the Shapiro-Wilk test. Mann-Whitney test was used to compare PCOS and
control group regarding inflammatory state and IR. The statistical significance was set at
5% (p < 0.05). All data were analyzed using SPSS 17.0 for Windows (SPSS, Inc.,
Chicago, IL).
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Results
Table I shows a comparison of the hormonal profile of the evaluated patients with
and without PCOS. Women with PCOS presented significantly higher FSH levels (5.32 ±
3.64 mIU / mL), while estradiol and progesterone levels were higher in healthy controls
(112.48 ± 74.86 pg / mL) and (3.87 ± 3.12 ng / mL), respectively.
Table 2 presents the analyzed metabolic parameters of PCOS patients and nonPCOS group, stratified by BMI. The basal values of glucose (76.5 ± 8.88; p= 0,03) glucose
after the OGTT (112.2 ± 27,2 ; p=0,05) and LDL cholesterol (110.8 ± 21.7; p=0,05) were
higher in the PCOS eutrophic group compared to the healthy subjects matched for the
same BMI. In general,both eutrophic and non-eutrophic PCOS group showed higher levels
of fasting insulin (p=0.02 and p=0.04) and HOMA-IR (p= 0.01 and 0.04) (Table 2).
The analysis of inflammatory markers revealed that patients with PCOS, eutrophic
and non-eutrophic showed significantly elevated levels of C-reactive protein (p=0.01)
compared to healthy women with a corresponding BMI. There were no differences in TNFa and IL-6 between groups (Table 3).

65

Discussion
The assessment of the inflammatory profile revealed a significant increase in CRP
levels in women with PCOS, regardless of the BMI, suggesting the inflammatory state
characteristic of this syndrome. The fact that the evaluation has been performed in
different nutritional status excludes the bias of obesity (15, 16, 17).
Gonzalez et al (2012) reported that serum levels of TNF- α and IL-6 are elevated in
patients with PCOS and that the most likely source is in the excess of adipose tissue
(8,18). In a similar study of the same authors, when obese women with PCOS were
exposed to conditions of hyperglycemia, an incensement in the release of TNF - α was
observed (7). However the results of our study were not crucial to compare the levels of
these cytokines in the different groups, probably because of the reduced number of
patients and / or ethnic differences.
The PCR evaluation in different groups reveled that a significant increase of this
marker was associated to PCOS group (p < 0.0001), whether they were obese or not. The
same results were reported in previous studies (19,20,21,22,23) , in which patients with
PCOS had elevated serum hsCRP independently of being associated with obesity. CRP is
an acute phase protein hepatically synthesized in response to IL -6 and TNF – α, which
plays a direct role in promoting inflammatory components which may contribute to the
development and progression of atherosclerosis( 24,25,26).
All groups presented normal fasting blood glucose levels, blood glucose after
OGTT, fasting insulin and HOMA -IR. However, when the comparison was made between
the PCOS and control groups stratified by BMI it was observed that eutrophic PCOS group
had higher fasting and postprandial serum glycemia in OGTT. All PCOS patients
evaluated had a higher insulin concentration associated with high values , but normal
HOMA- IR. These results are suggestive of a future change in glucose metabolism, insulin
resistance and therefore an increased risk of type 2 diabetes in PCOS patients (7). These
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findings were similar to other studies that confirmed that in PCOS there is insulin changes
only for glucose uptake by the tissues, not compromising the other functions of this
hormone. (27).
The high blood glucose levels of PCOS patients cause an increase in the
generation of reactive oxygen species by mononuclear cells and this may be an important
factor to modulate the release of TNF - α , playing an important role for the development of
hyperandrogenism and insulin resistance through activation of NF-kB ( nuclear factor
kappa B ) and the consequent increase in the transcription of TNF - α gene ,
characterizing the PCOS as a proinflammatory state (27,28,29).
Hyperinsulinemia can occur in response to rising blood glucose levels and may also
be caused by a reduced clearance of insulin that is present in individuals with IR (7).
Therefore, in PCOS, fasting hyperinsulinemia is the result of a combination of increased
fasting insulin secretion and decreased hepatic clearance of insulin (2, 7, 9). Our results
showed that HOMA -IR parameters were higher in a statistically significant manner in
patients with PCOS eutrophic and not eutrophic compared to healthy counterparts. There
is no consensus in the literature regarding the influence of obesity on these metabolic
changes, since the lean PCOS patients may also exhibit insulin resistance ( 17,18,19 ) .
However, some authors claim that insulin resistance and compensatory hyperinsulinemia
occur in PCOS independent of obesity associated (3,7,15,17,21) .
In 2011, HU. W , et al observed elevated CRP levels associated with HOMA- IR in
patients with PCOS when comparing with healthy controls ( 29 ) , similar results were also
reported by ROLDAM et al . , 2012. (26). However, we did not find statistically significant
association between the inflammatory markers TNF - α , IL - 6 and CRP to the HOMA- IR.
The results of this study contribute to establish the PCOS as a condition of chronic
inflammation by increasing CRP, as well as the influence of the development of
cardiovascular disease related to syndrome. However, further studies are needed
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comparing patients with and without PCOS associated or not with obesity so as to
understand the precise mechanism involved in numerous characteristics that underlie this
complex disease.
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TABLES
Table I: Parameters of hormonal PCOS patients and controls women
PCOS (n=20)

CONTROL WOMEN (n=20)

FSH (mUI/mL)

5.32 ± 3.64*

2.34 ± 2.29

LH(mUI/mL)

10.35 ± 16.57

4.35 ± 3.28

Prolactin (ng/mL)

12.00 ± 6.42

13.12 ± 9.72

Estradiol (pg/mL)

44.32 ± 36.91

112.48 ± 74.86 *

Testosterone (ng/dL)

72.16 ± 59.73

44.87 ± 22.69

DHEAS (μg/dL)

158.39 ± 101.55

123.99 ± 55.35

Progesterone (ng/mL)

0.50 ± 0.46

3.87 ± 3.12*

Values expressed as mean ± standard deviation * p <0.05 comparing PCOS versus
control group by the Mann-Whitney

Table II. Metabolic parameters of women with and without PCOS stratified by body
mass index

Fasting
Glucose
(mg/dL)
Glucose 120

PCOS
EUTROPHIC
(n=08)

CONTROL
EUTROPHIC
(n=10)

p
value

PCOS NON
EUTROPHIC
(n=12)

76.5 ± 8.88

67.25 ± 5.63

0,03*

82.08 ±

CONTROL
NON
EUTROPHIC
(n=10)
76.00 ±

12.33

13.84

104.8 ±

95.33 ±

21.59

32.25

13.26 ±

3.62 ± 1.07

0,04*

112.4 ± 27.2

75.49 ± 15.8

0,05*

(mg/dL)
Basal Insulin

5.69 ± 2.76

2.62 ± 0.47

0,02*

(μIU/mL)

p
value
0,46

0,60

14.42

HOMA-IR

1.07 ± 0.55

0.43 ± 0.08

0,01*

2.16 ± 2.54

0.82 ± 0.56

0,04*

Total
Cholesterol
(mg/dL)
Triglycerides

171.5 ± 30.7

144.4 ± 20.6

0,08

199.9 ±

170.0 ±

0,09

43.08

31.66

176.9 ±

96.9 ± 38.07

0,02*

94.6 ± 48.6

67.8 ± 24.3

0,07

(mg/dL)
HDL
Cholesterol
(mg/dL)
LDL
Cholesterol
(mg/dL)

59.52
46.3 ± 11.8

58.0 ± 20.67

0,41

42.72 ± 8.97

45.3 ± 7.39

0,51

110.8 ± 21.7

70.81 ± 25.3

0,05*

118.99 ±

104.05 ±

0,33

42.4

24.4
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Values expressed as mean ± standard deviation * p <0.05 comparing PCOS versus control group
by the Mann-Whitney

Table III. Inflammatory profile of women with and without PCOS stratified by body
mass index
PCOS
EUTROPHIC
(n=08)

CONTROL
EUTROPHIC
(n=10)

value

PCOS NON
EUTROPHIC
(n=12)

CONTROL NON
EUTROPHIC
(n=10)

value

PCR

2.63 ± 0.65

0.63 ±0.37

0,01*

2.35 ± 0.55

0.82 ± 0.48

0,01*

IL-6

4.17 ± 1.80

5.11 ± 2.84

0,41

6.86 ± 4.22

6.81 ± 4.51

0,90

TNF-α

7.65 ± 4.83

6.37 ± 1.38

0,26

10.47 ± 6.92

8.11 ±3.00

0,51

p

p

Values expressed as mean ± standard deviation;TNF-α= Tumor Necrosis Factor - alfa; PCR= C-Reactive
Protein; IL-6= interleukin -6 ; *p<0,05 comparing PCOS versus control group by the Mann-Whitney
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8.2 ARTIGO 2

A influência da perda de peso no estado inflamatório de mulheres com síndrome
dos ovários policísticos.
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RESUMO
Objetivo: avaliar como os parâmetros inflamatórios e hormonais se apresentam após a
perda de peso, através da restrição calórica nas mulheres com síndrome dos ovários
policísticos (SOP) e também se existe alguma correlação entre estado inflamatório e o
perfil hormonal, nesta mesma condição. Métodos: As concentrações séricas de TNF- α,
IL-6, hsCRP, insulina, FSH, DHEAS, testosterona, progesterona, prolactina, SHBG, foram
determinadas em 21 mulheres sobrepeso e obesas com SOP em idade reprodutiva antes
e depois da perda de peso. Todas as pacientes receberam uma dieta hipocalórica com
redução de 500 kcal/dia do consumo habitual com concentrações padrão de
macronutrientes. Resultados: Após a perda de peso ocorreu uma redução em todos os
níveis séricos dos componentes do perfil inflamatório avaliados, hsCRP (154.75 ± 19.33)
vs (78.06 ± 9.08), TNF- α (10.89 ± 5.09) vs (6.39 ± 1.41) e IL6 (154.75 ± 19.33) vs (78.06
± 9.08) (p < 0.00), associada a melhora de alguns parâmetros hormonais avaliados.
Também houve correlação entre hsCRP e testosterona ( r 0.724, p <0.00); IL-6 e SHBG (
r 0.462, p <0.03); TNF- α e DHEAS ( r 0.721, p<0.00); TNF- α e testosterona ( r 0.535,
p<0.01).

Conclusão: O tratamento da SOP através da mudança no estilo de vida

melhorou o estado inflamatório e o perfil hormonal das pacientes avaliadas.
Palavras chave: síndrome dos ovários policísticos, estado inflamatório, perda de peso.
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ABSTRACT
Objective: To assess how inflammatory and hormonal parameters are displayed after
weight loss through caloric restriction in women with polycystic ovary syndrome (PCOS)
and also if there is any correlation between inflammatory state and the hormonal profile,
this same condition. Methods: Serum concentrations of TNF-α, IL-6, hsCRP, insulin, FSH,
DHEAS, testosterone, progesterone, prolactin, SHBG were measured on 21 overweight
and obese women with PCOS women of reproductive age before and after weight loss .
All patients received a low-calorie diet with reduction of 500 kcal / day of regular
consumption with standard concentrations of macronutrients. Results: After weight loss
there was a reduction in serum levels of all components evaluated inflammatory profile,
hsCRP (154.75 ± 19:33) vs (78.06 ± 09.08), TNF-α (10.89 ± 5.09) vs (6:39 ± 1:41) and IL6
(154.75 ± 19:33) vs (78.06 ± 08.09) (p <0:00), associated with improvement in some
hormonal parameters evaluated. There was also a correlation between testosterone and
hsCRP (r 0.724, p <0:00); IL-6 and SHBG (r 0.462, p <0:03); TNF-α and DHEAS (r 0.721,
p <0:00); TNF-α and testosterone (r 0.535, p <0.01). Conclusion: Treatment of PCOS
through change in lifestyle has improved the inflammatory state and the hormonal profile
of the evaluated patients.
Keywords: polycystic ovary syndrome, inflammatory condition, weight loss.
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INTRODUÇÃO
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino complexo de
etiologia ainda desconhecida que acomete atualmente cerca de 8-12% das mulheres em
idade reprodutiva em todo o mundo (1), não sendo apenas uma das causas mais
frequentes de amenorreia secundária e infertilidade, devido à anovulação crônica e ao
hiperandrogenismo, porque ainda apresenta um conjunto de alterações metabólicas
associadas caracterizadas pela resistência à insulina (RI) (2), intolerância à glicose (IG)
(3), dislipidemia (4) e a inflamação crônica de baixo grau (5). A obesidade também está
presente em um grande número de mulheres com SOP, e atua como fator determinante
para ampliar as características inerentes ao hiperandrogenismo, além de piorar o perfil
metabólico (6,7).
Aproximadamente 80% das mulheres com SOP apresentam RI (8), associada à
hiperinsulinemia podendo ocorrer independente do índice de massa corpórea (IMC) e do
grau de adiposidade (8). As anormalidades no metabolismo da insulina são específicas e
inclui redução na secreção, excreção hepática e na sinalização dos receptores de insulina
(9). Alguns estudos confirmam a hipótese de que a RI influencia na patogênese da SOP,
atuando como agente de integração entre as anormalidades metabólicas e androgênicas
(8,9,10).
Existe uma clara associação na SOP entre o estado pró-inflamatório, a obesidade,
particularmente o fenótipo visceral, e a RI (11). Isto acontece porque o tecido adiposo é
um órgão endócrino capaz de secretar diversas substancias que interferem no
metabolismo de carboidratos e lipídios, além de estar envolvido na resposta imune inata e
adaptativa por produzir citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNFα), a interleucina 6 (IL-6) e também proteínas de fase aguda como a proteína C reativa
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(PCR), que contribuem para o estabelecimento da RI, do estado inflamatório sistêmico e
de outros fatores de risco cardiometabólico a longo prazo (11,12,13).
O TNF-α e seu receptor são altamente expressados nas síndromes associadas à
obesidade e ao diabetes tipo 2 como a SOP (14), induzindo a resistência à insulina por
estimular a fosforilação em serina no substrato 1 do receptor de insulina, o que
conseqüentemente inibe a atividade tirosina quinase da subunidade β deste receptor,
reduzindo a expressão do GLUT-4, uma proteína transportadora de glicose mediada por
insulina (14,15). Apesar de TNF-α ser um mediador conhecido da RI, o impacto da IL-6
sobre este quadro é considerável, além disso, a IL-6 também esta diretamente envolvida
na promoção da aterogenese e no estimulo da produção hepática da PCR. (12, 15,16).
Nosso estudo anterior revelou um aumento na concentração sérica de PCR nos
grupos eutrófico e não eutrófico com SOP, confirmando através deste parâmetro, a
influência exercida pela síndrome para o estabelecimento do estado inflamatório nas
pacientes avaliadas (17).
A mudança no estilo de vida, com foco na redução do peso através de intervenções
dietéticas e do aumento da atividade física, é considerada como tratamento de primeira
linha para mulheres com SOP (18,19). O uso desta alternativa terapêutica é responsável
pela melhora no hiperandrogenismo, na ovulação, na sensibilidade a insulina, e também
na fertilidade, com redução da obesidade visceral (18,19,20). No entanto, o impacto da
dieta sobre o estado inflamatório tem sido pouco discutido na SOP, existindo apenas um
discreto numero de trabalhos científicos com esse foco especifico.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da redução do peso,
através da intervenção nutricional, sobre os níveis dos marcadores inflamatórios e
hormonais em mulheres com SOP, bem como investigar se houve alguma associação
entre

as alterações nas concentrações das citocinas pró-inflamatórias e nas
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concentrações séricas dos andrógenos após a perda de peso. Esta avaliação é
fundamental para esclarecer a importância das medidas não farmacológicas no
tratamento da síndrome.
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METODOLOGIA
Sujeitos
A população em estudo foi composta por 21 mulheres diagnosticadas com SOP,
com idades entre 17 e 40 anos, recrutadas no ambulatório de ginecologia da Maternidade
Escola Januário Cicco (MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Natal- RN. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da instituição e todas
as participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) conforme
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Os critérios adotados para o diagnóstico da SOP foram os estabelecidos no The
Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group em 2003: (a)
oligo e/ou anovulação, (b) sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo e (c)
ovários policísticos na ultra-sonografia e exclusão de doenças relacionadas (21). As
mulheres que apresentaram outras causas de hiperandrogenismo e de irregularidades
menstruais, como hiperprolactinemia, falência ovariana prematura, hipotireoidismo
primário, grávidas, diabéticas e mulheres que faziam o uso crônico de alguns
medicamentos, dentre eles contraceptivos orais, agentes sensibilizadores da insulina,
antilipêmicos e qualquer outro agente hormonal nos últimos três meses foram excluídas
do estudo.
Avaliação antropométrica
As pacientes foram submetidas ao exame clínico, antes e depois do período de
intervenção nutricional, constando a medida da massa corporal (kg/m2), da altura em
metros e da circunferência da cintura (CC) em cm. O peso e altura das voluntárias foram
aferidos através balanças eletrônicas da marca Kratos®, com capacidade de 150 Kg com
o estadiômetro acoplado para medição da altura (30). A circunferência da cintura foi
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mensurada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. O Índice de massa
corpórea (IMC) foi determinado pela divisão do peso (quilogramas) pela altura (metros) ao
quadrado (22).
Intervenção nutricional
As necessidades calóricas de cada mulher foram estimadas com base no gasto
energético de repouso (pelo uso da equação de Harris-Benedict) e nível de atividade
física (23). As dietas foram projetadas para serem de restrição calórica para as
participantes do estudo que apresentavam sobrepeso ou obesidade.
No tocante à dieta, as pacientes receberam planos dietéticos individualizados, com
déficit calórico diário de 500kcal do consumo habitual de energias e com proporções de
macronutrientes aceitáveis: 15%- 20% da energia proveniente de proteínas, 55%-60% de
carboidratos e 20%-30% de gorduras (< 8% de gordura saturada), com um consumo de
20-30g/dia de fibras estabelecido conforme as Diretrizes Brasileiras da Sociedade de
Endocrinologia e Metabologia (2005) para perda de peso e pelo Guia Alimentar para a
população brasileira (2014). Por um período de 12 semanas.
As voluntárias se reuniram com uma nutricionista, em pequenos grupos ou
individualmente, quinzenalmente, ao longo do estudo para discutir questões alimentares,
orientações nutricionais e sobre a importância do cumprimento da dieta para promover a
perda de peso.
Ensaios bioquímicos e hormonais
Após jejum prévio de 12 horas, foram coletadas amostras de sangue periférico em
dois períodos distintos, antes e depois da intervenção nutricional, para determinação das
concentrações séricas de glicose de jejum, colesterol total, HDL-colesterol, LDLcolesterol, triglicerídeos. O teste oral de tolerância a glicose (TOTG) também foi realizado,
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as pacientes consumiram 75g de glicose anidra, em até cinco minutos, e uma nova coleta
de sangue foi realizada no intervalo de 2h. Todas as dosagens mencionadas
anteriormente foram realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos com kits comerciais
(Labtest Diagnóstica-SA®) no equipamento Bioplus 2000 (Bioplus®, Barueri/SP). Os
níveis de LDL-colesterol foram determinados utilizando a fórmula de Friedewald:
(colesterol total – [HDL-colesterol+ triglicerideos / 5]) (24).
A resistência a insulina foi determinada por meio do modelo HOMA-IR
(homeostasis model assessment –insulin resistance) através da seguinte fórmula:
(glicemia de jejum em mg/dLx0,05551) x insulina de jejum em μU/mL]/22,5. Foram
diagnosticadas com resistência a insulina as pacientes que apresentaram HOMA > 2,71
mol x μU/L (25). Os níveis séricos de insulina foram determinados pelo método de
quimiluminescência, no aparelho Immulite 1000® (Diagnostic Products Corporation – Los
Angeles CA, EUA).
Com o objetivo de uma caracterização mais aprofundada das portadoras da
síndrome foram avaliados os seguintes hormônios: Hormônio folículo estimulante (FSH),
progesterona, testosterona total, prolactina, deidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) e a
globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG). Foram avaliadas ainda as citocinas próinflamatórias: fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina-6 (IL-6) e proteína c-reativa
ultrassensível

(hsCRP).

Estas

dosagens

foram

realizadas

pelo

método

de

quimiluminescência, no aparelho Immulite 1000® (Diagnostic Products Corporation – Los
Angeles CA, EUA).
Análise estatística dos resultados
Todos os dados foram expressos em média e desvio padrão (DP) e testados
quanto à normalidade usando o teste de SHAPIRO-WILK. O teste t de Student para
amostras pareadas foi escolhido para avaliar os parâmetros antes e depois da redução de
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peso e a correlação entre o perfil inflamatório e hormonal foi estabelecida utilizando o
teste de correlação de Spearman. O pacote estatístico Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS ®) versão 17.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago IL) foi utilizado para
esses fins. A significância estatística foi estabelecida em 5% (p < 0,05).
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RESULTADOS
O tratamento da SOP através da mudança no estilo de vida resultou em uma
melhora significativa no perfil hormonal e metabólico das pacientes avaliadas. Após a
perda de peso houve uma redução nos níveis séricos de insulina de jejum (5.41 ± 1.80
μIU/mL), do FSH (2.54 ± 1.02 mUI/mL), da testosterona (145.29 ±18.02 ng/dL), do
DHEAS (148.51 ± 15.99 μg/dL), da progesterona (6.17 ± 4.81 ng/mL), da prolactina (4.85
± 2.97 ng/mL), do colesterol LDL (64.56 ± 17.07 mg/dL) e também no índice HOMA IR
(1.01± 0.35) com p valor < 0.01. Os demais parâmetros não apresentaram resultados
estatisticamente significativos (Tabela 1).
Os níveis das citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-α) e a proteína de fase aguda
(hsCRP) também sofreram uma redução considerável (p < 0.00) (Tabela 2).
A tabela 3 apresenta as correlações entre o perfil inflamatório e os parâmetros
hormonais após a redução no peso. Observaram-se correlações lineares positivas e
significativas entre os níveis de hsCRP e testosterona (r = 0,72, p <0,00); TNF-α e
testosterona (r = 0,53, p <0,01); TNF-α e DHEAS (r = 0,72, p <0,00) e também entre IL-6 e
SHBG (r = 0,46, p <0,03).
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DISCUSSÃO
A mudança no estilo de vida através de dieta e da prática regular de exercício físico
é o como tratamento de primeira linha para SOP, por atuar normalizando os andrógenos
séricos e restaurando a função reprodutiva das pacientes (25,26).
Alguns trabalhos têm demonstrado que a redução de 5 a 10% do peso em
mulheres obesas com SOP através da restrição energética pode melhorar o
hiperandrogenismo, a hiperinsulinemia (26,28), os ciclos menstruais a fertilidade e
também reduzir os fatores de risco cardiovascular (29,30,31). Nossos resultados
corroboram com estes achados, pois no grupo estudado após a intervenção nutricional,
houve uma redução significativa nos níveis séricos de insulina e do HOMA, então como a
hiperinsulinemia também contribui com o agravamento das anormalidades endócrinas na
SOP, também observamos uma melhora no perfil hormonal das pacientes, através de
uma redução nos níveis de testosterona, progesterona e prolactina (Tabela 1). Sendo
assim, a dieta representa uma variável modificável com o potencial de melhorar a saúde
das mulheres com SOP.
Thomson et al (2008) (32) avaliou os efeitos do exercício aeróbio e resistência
aeróbica associados a uma dieta hiperproteíca com restrição calórica (5000-6000 kJ por
dia) sobre os fatores de risco metabólicos e a função reprodutiva em mulheres sobrepeso
e obesas com SOP, este estudo mostrou que a perda de peso proporciona melhorias nos
fatores de risco cardiometabólico, no estado hormonal, bem como na função reprodutiva.
Não houve benefício adicional com a associação do exercício físico nestes parâmetros,
no entanto o exercício resultou em mudanças mais benéficas na composição corporal das
pacientes. As voluntarias que participaram do nosso estudo não foram monitoradas com
relação ao exercício físico e sim apenas orientadas para a sua pratica regular, tal conduta
também foi adotada por outros autores que atingiram os mesmos objetivos, melhoraram o
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perfil hormonal de mulheres obesas com SOP, através de reduções nos níveis séricos de
testosterona, no índice de andrógeno livre (FAI), e aumento de SHBG, após a perda de
peso através da restrição calórica (33,34,35,36).
De maneira geral a perda de peso resultante da intervenção nutricional melhora
significativamente os estados inflamatórios sistêmicos associados à obesidade (37,38,39).
Esta melhoria depende de uma redução regular e contínua de proteínas de fase aguda
como a PCR ou nas concentrações de citocinas pró inflamatórias como IL-6,

em

correlação com uma diminuição paralela no índice de massa corporal (IMC) (40). No
entanto, apesar destes resultados ainda existe uma grande bateria de citocinas
relacionadas com a obesidade que não tiveram suas variações em relação à redução de
peso estabelecidas.
Os resultados obtidos com o presente estudo corroboram esta afirmação, pois
observamos que todos os parâmetros de inflamação avaliados, IL-6, TNF-α e hsCRP,
apresentaram uma redução significativa após a redução do peso somente através da
restrição energética (Tabela 2). Por outro lado, os resultados obtidos por Glinianowicz e
cols. (2008) (41) demonstram que a redução de peso sozinha não é capaz de diminuir as
concentrações séricas das citocinas pró-inflamatórias em mulheres obesas com SOP.
O decaimento das citocinas inflamatórias e da hsCRP observado em nosso estudo
após a perda de peso confirma a hipótese de que nesse grupo os níveis destas citocinas
estão intimamente relacionados com os depósitos de gordura nas pacientes com SOP
principalmente no que se refere aos níveis de IL6. Esta afirmação corrobora com os
nossos resultados e os de Olszanecka e cols. (2006) (42) que observou a presença de
correlações lineares positivas entre a concentração sérica de IL-6, a massa corporal, o
IMC, a gordura corporal em quilogramas e o percentual de gordura corporal.
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A correlação positiva estatisticamente significativa existente entre os parâmetros de
inflamação e hormonais após a perda de peso confirma que nas mulheres avaliadas a
melhora no estado inflamatório esta intimamente relacionada a um melhor prognóstico da
SOP em seus aspectos hormonais.
Portanto, a perda de peso através de restrição energética melhorou os parâmetros
hormonais, metabólicos e o estado pró-inflamatório das mulheres com SOP. Assim,
mudança no estilo de vida através de restrição energética parece ser uma estratégia
preferencial de tratamento em mulheres com excesso de peso e SOP. No entanto, estes
resultados ainda são limitados, pois somete um pequeno grupo de mulheres foi avaliado,
e mais pesquisas são necessárias para avaliar os mecanismos fisiológicos envolvidos
com os benefícios alcançados por esta estratégia de tratamento.
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TABELAS
Tabela 1. Parâmetros metabólicos e hormonais das pacientes com SOP antes e
depois da perda de peso
Mulheres com SOP (n=21)

Antes

Depois

Peso (kg)

76.81 ± 16.19

71.61 ± 15.68

0.00**

IMC (kg/m²)

30.75 ± 5.98

26.85 ± 5.71

0.00**

Insulina basal (μIU/mL)

12.88 ± 9.35

5.41 ± 1.80

0.01*

HOMA-IR (mol x μU/L)

2.53 ± 1.89

1.01± 0.35

0.00**

FSH (mUI/mL)

4.01 ± 1.63

2.54 ± 1.02

0.00**

Testosterona (ng/dL)

189.98 ± 24.08

145.29 ±18.02

0.00**

DHEAS (μg/dL)

211.07 ± 21.82

148.51 ± 15.99

0.00**

Progesterona (ng/mL)

8.72 ± 5.96

6.17 ± 4.81

0.00**

Prolactina (ng/mL)

7.97 ± 5.18

4.85 ± 2.97

0.00**

SHBG (nmol/L)

191,57 ± 24.37

117.10 ± 27.72

NS

Glicose de jejum (mg/dL)

79.76 ± 9.53

76.00 ± 10.17

NS

Glicose de 120 (mg/dL)

115.05 ± 23.36

109.38 ± 25.64

NS

Colesterol total (mg/dL)

159.67 ± 24.45

156.14± 22.65

NS

Triglicerídeos (mg/dL)

118.71 ± 55,69

95.95 ± 45.36

NS

Colesterol HDL (mg/dL)

44.40 ± 16.45

46.52 ± 14.69

NS

Colesterol LDL (mg/dL)

85.86 ± 22.61

64.56 ± 17.07

0.00**

p valor

Valores expressos em média ± desvio padrão; * — p < 0.01; *** — p < 0.00001 pelo teste T
pareado. SOP= síndrome dos ovários policísticos; SHBG: proteína ligadora de hormônio sexual;
FSH= hormônio folículo estimulante; DHEAS= dehidroepiandrosterona sulfato; NS= não
significativo; Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2. Perfil inflamatório de mulheres com SOP antes e depois da perda de peso.
Mulheres com SOP (n=21)

Antes

Depois

hsCRP (mg/L)

154.75 ± 19.33

78.06± 9.08

0.00**

TNF-α (pg/mL)

10.89 ± 5.09

6.39 ± 1.41

0.00**

IL-6 (pg/mL)

6.89 ± 1.32

4.41 ± 0.97

0.00**

p valor

Valores expressos em média ± desvio padrão; * — p < 0.01; *** — p < 0.00001 pelo teste T pareado. TNFα= fator de necrose tumoral- alfa; hsCRP= proteína c reativa ultrasensível; IL-6= interleucina-6. Fonte:
Dados da pesquisa.
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Tabela 3. Correlação entre o perfil hormonal e inflamatório após a perda de peso.
Mulheres com
SOP (n=21)
hsCRP
R

IL-6

TNF-a

FSH

DHEAS

Testosterona

Prolactina

SHBG

Progesterona

0.358

0.398

0.724**

-0.171

-0.168

-0.053

P

0.111

0.074

0.00

0.46

0.466

0.819

R

0.336

0.09

0.215

-0.166

0.462*

-0.214

P

0.137

0.699

0.35

0.471

0.035

0.352

R

0.212

0,721**

0.535*

-0.117

0.187

-0.107

P

0.356

0

0.013

0.615

0.417

0.645

** Nível de significância 0.01;* Nível de significância 0.05 pelo teste de correlação de Pearson. SOP=
síndrome dos ovários policísticos; SHBG: proteína ligadora de hormônio sexual; FSH= hormônio folículo
estimulante; DHEAS= dehidroepiandrosterona sulfato; . TNF-α= fator de necrose tumoral- alfa; hsCRP=
proteína c reativa ultrasensível; IL-6= interleucina-6. Fonte: Dados da pesquisa.

