
editorial

A resposta para esta pergunta é, provavelmente, não! Por que não? Porque somos humanos 

e limitados, e a quebra de paradigmas passa longe das nossas mentes acomodadas. 

Para corroborar esta afirmativa, citemos três grandes pensadores da Idade Moderna: James 

Baldwin (1924-1987), filósofo americano, poeta e ativista do movimento pela igualdade racial, 

“Nem tudo que se questiona pode ser modificado, mas nada será modificado até que se questione”; 

John Maynard Keynes (1883-1946), economista inglês, considerado o pai da economia moderna 

– a escola Keynesiana, “A elaboração de novas idéias depende da libertação das formas habituais 

de pensamento e expressão. A dificuldade não está nas novas idéias, mas em escapar das velhas, 

que se ramificam por todos os cantos de nossa mente”; Immanuel Kant (1784-1804), filósofo 

alemão, figura proeminente do movimento iluminista, “O iluminismo é a emergência do homem 

da imaturidade a que ele mesmo se submete. Imaturidade é a incapacidade de usar a própria 

compreensão sem a orientação de terceiros. Essa imaturidade é algo que o próprio indivíduo se 

impõe, quando sua causa não é a falta de entendimento, mas a falta de determinação e coragem 

para usá-lo sem a orientação de outrem. Atreva-te a saber! Este é o lema do iluminismo”.

Por que deixar os ovários em paz? Porque existe uma lei básica da fisiologia ovariana: “Quando 

a mulher no período reprodutivo deixa de ovular, qualquer que seja a causa, na presença de uma 

população folicular adequada e de níveis normais ou ligeiramente aumentados de LH, seus ovários 

automaticamente tornam-se policísticos e passam a produzir quantidades elevadas de androgênios 

que se expressarão, em grau maior ou menor, por sinais clínicos de hiperandrogenismo”. 

Mas tornam-se policísticos por quê?

Porque o ovário é um órgão em constante e ininterrupta atividade desde a sua diferenciação 

da medula da gônada primitiva. A partir da 20ª semana de vida intrauterina, quando a popu-

lação de ovócitos atinge o seu número máximo (em torno de sete milhões), inicia-se uma con-

tínua redução numérica destas células por meio da maturação parcial de centenas de folículos, 

seguida pela atresia e pela descamação de folículos superficiais para a cavidade peritoneal. Por 

ocasião da puberdade, o número de folículos estará reduzido a cerca de 300 a 500 mil óvulos, 

ou seja, a imensa maioria dos ovócitos foi consumida antes mesmo de os ovários tornarem-se 

funcionalmente ativos. 

E os ovários? Encontram-se em paz?
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Esta constante maturação parcial seguida de atresia está presente na vida intraute-

rina, na infância, no período reprodutivo (tanto nos ciclos ovulatórios quanto anovu-

latórios), na gravidez e durante o uso de anticoncepcionais hormonais. Só não ocorre 

na pós-menopausa por falta de um número adequado de folículos funcionais. 

No período reprodutivo, diversos fatores genéticos, hormonais, neuro-hormonais, 

metabólicos, emocionais, patológicos, enzimáticos e outros já conhecidos, ou ainda a 

serem conhecidos, podem, isoladamente ou associados, interferir com a fina sintonia 

que envolve os diversos níveis do eixo córtex-hipotálamo-hipófise-ovário. O desfecho 

poderá ser o bloqueio parcial ou total do mesmo, levando à anovulação e amenorreia. 

Na ausência de um pico pré-ovulatório de estradiol capaz de desencadear por feedback 

positivo a liberação do pico ovulatório do LH, a consequência será a anovulação crô-

nica e o acúmulo de folículos subcapsulares. À medida que estes folículos entram em 

atresia, novos folículos em crescimento ocuparão os seus espaços, mantendo assim o 

aspecto policístico. Portanto, falar de anovulação crônica é falar de ovários policísticos, 

pois estes representam a expressão morfológica da anovulação crônica. Uma é causa, 

o outro, consequência.

Por que produzem maiores quantidades de androgênios?

Os androgênios ovarianos são produzidos pelo estroma mediante estímulo do LH, 

que se encontra normal ou ligeiramente aumentado nos casos de anovulação crônica. 

A dinâmica folicular na anovulação crônica faz com que as células da teca interna dos 

folículos atrésicos se reincorporem ao estroma de onde vieram e continuem a produzir 

testosterona e androstenediona, que são os esteroides produzidos por este comparti-

mento. Se existir obesidade concomitante, o que ocorre com frequência, poderá surgir 

um aumento da resistência periférica à insulina, provocando a hiperinsulinemia, que 

atuará sinergicamente com o LH nas células do estroma, estimulando-as a produzirem 

maiores quantidades de androgênios. Ademais, tanto a obesidade quanto o hiperan-

drogenismo provocam a diminuição da produção hepática da SHBG, o que aumenta 

a quantidade da testosterona livre, que é a forma biologicamente ativa. 

A Síndrome dos Ovários Policísticos foi descrita há 76 anos, e até hoje não tem 

uma definição clara e muito menos um critério diagnóstico definitivo. Não tem e nem 

terá, pois é impossível definir e diagnosticar uma síndrome que não existe. Ela existiu 

em 1935, quando foi descrita. Era razoável considerá-la como tal, já que havia um 

quadro clínico característico, uma propedêutica específica, uma comprovação histo-

patológica, um substrato fisiopatológico que seria uma barreira mecânica impedindo 

a progressão do folículo de Graaf à superfície e a liberação do óvulo. Para caracterizar 

a hipótese de uma síndrome, havia uma conduta cirúrgica uniforme que era seguida 

por resposta terapêutica eficaz.

Entretanto, Robert Greenblatt decretou o fim da “Síndrome dos Ovários Policísticos” 

ao questionar a hipótese da barreira mecânica impedindo a progressão do folículo à 

superfície. Ele praticou, em seis pacientes, a ooforectomia unilateral, deixando o outro 

ovário intacto, com sua respectiva “barreira mecânica”. Cinco pacientes ovularam e 

menstruaram normalmente apesar da tal barreira1. 

Curiosamente, Roy et al.2, em estudo prospectivo randomizado, com 44 pacientes 

portadoras desta síndrome, resistente ao citrato de clomifeno, praticaram o ovarian 

drilling (OD) unilateral em 22 pacientes, e nas 22 restantes, o OD bilateral. Os re-

sultados mostraram que o OD unilateral é igualmente eficaz no que se refere à taxa 
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de ovulação e gravidez ao OD bilateral, sendo mais vantajoso o primeiro, por reduzir 

a formação de aderências. Os autores reproduziram com o OD a mesma experiência 

de Greenblatt obtendo os mesmos resultados, sacramentando, mais uma vez, o fim 

da “síndrome”. 

Por que a ressecção em cunha ou o “drilling” ovariano conseguem induzir a 

ovulação?

Porque removendo 1/3 de cada ovário ou destruindo pela cauterização milhares 

de folículos e o estroma subjacente, estaremos, mecânica e grosseiramente, reduzindo 

temporariamente as fontes de testosterona e androstenediona, bem como seus níveis 

séricos. Tais intervenções rompem o steady state, que é característico da anovulação 

crônica, e liberam o eixo C-H-H-O permitindo a retomada do ciclo ovulatório. Porém, 

tais procedimentos não corrigem uma eventual hiperprolactinemia, uma forma tardia 

ou de manifestação adulta de uma hiperplasia congênita da suprarrenal, uma síndrome 

de Cushing, uma epilepsia do lobo temporal, um adenoma basófilo hipofisário, uma 

síndrome metabólica e outras patologias associadas à anovulação crônica. Em curto 

espaço de tempo, os ovários tornar-se-ão novamente policísticos, pois a causa específica 

não foi tratada. Que síndrome é essa?

A propósito, se os sete casos originalmente descritos por Stein e Leventhal forem 

analisados à luz dos conhecimentos atuais, provavelmente o primeiro caso seria uma 

forma tardia de hiperplasia congênita da suprarrenal e o terceiro, uma síndrome me-

tabólica. Obviamente, em 1935, sem os modernos conhecimentos da Fisiologia e da 

Medicina biomolecular, estes diagnósticos seriam impossíveis. 

Afinal, SOP ou anovulação crônica? Será a SOP realmente uma síndrome ou apenas 

a resposta ovariana aos estímulos externos e internos, que atuam sobre eles.

Ovário policístico é tão somente um sinal. A anovulação crônica é o seu substrato 

fisiopatológico. Se os ovários policísticos representam a expressão morfológica da 

anovulação crônica, que é multietiológica, o fundamental será identificar a etiologia 

exata da anovulação, o que representa um desafio à nossa perspicácia clínica e ao nos-

so conhecimento da fisiopatologia reprodutiva. Para tanto, basta seguir o roteiro do 

diagnóstico etiológico das amenorreias, que representam a forma mais avançada do 

bloqueio progressivo da função ovariana.

Se assim não for, como manejar os casos de ovários policísticos (anovulação 

crônica)?

Howard Judd e Lasley3 escreveram, em 1979, com grande clarividência: “Todas 

as formas de tratamento têm algo em comum – elas alteram a relação gonadotrofinas/ 

androgênios. Qualquer manobra que aumente as gonadotrofinas circulantes ou diminua 

a produção de androgênios deve promover a ovulação”. 

Portanto, a conduta é relativamente simples. Afastadas as patologias que podem 

estar associadas aos ovários policísticos, e identificada uma anovulação crônica nor-

mogonadotrófica, vamos nos ater à queixa ou aos objetivos da paciente. Tratar o quê? 

A infertilidade? A amenorreia? A oligomenorreia? O sangramento uterino disfun-

cional? O hirsutismo e a acne? A obesidade? A síndrome metabólica? Se este não for 

o foco, pode-se correr o risco de tratar o que não é necessário, naquele momento, ou 

até mesmo criar uma iatrogenia. 

Portanto, nada de OD, muito menos ressecção em cunha. A cirurgia diretamente 

sobre os ovários não irá corrigir um distúrbio da fisiologia, nem uma patologia cuja 
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etiologia encontra-se em outros sítios extraovarianos. Tais intervenções, além do risco 

de aderências anexiais, servirão apenas para destruir ou remover milhares de folículos 

normais, resultando na antecipação da menopausa.

 Então, como é que ficamos? Com a palavra: Baldwin, Kant e Keynes. 
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