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SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: O QUE VOCÊ PRECISA SABER:

01. É uma doença endocrinológica caracterizada pelo aumento da produção de
hormônios masculinos.
02. Para ser diagnosticada é preciso que a paciente apresente dois ou três sintomas
combinados, e que seja excluída outra patologia. Além disso, o médico deve avaliar sua
história clínica e realizar o exame físico. Os sintomas da SOP são: aumento do volume
ovariano, ausência ou irregularidade da menstruação, ausência de ovulação, aumento de
peso, aparecimento de acne, hirsutismo (crescimento de pelos no rosto e outros locais
em que a mulher normalmente não tem pelos), queda de cabelo, resistência insulínica
(RI) e problemas com a fertilidade;
03. Está associada com o maior risco para o desenvolvimento de outras doenças como
câncer de endométrio (tumor localizado na parede interna do útero), ataque cardíaco e
diabetes;
04. O tratamento da SOP deve estar acoplado ao incentivo a uma dieta alimentar e a
prática de atividade física. Para se tratar SOP e RI (resistencia insulinica, que acompanha
a grande maioria de pacientes com SOP), é fundamental a mudança no estilo de vida. Isso
melhora a resistência insulínica, a fertilidade, regula a ovulação e aumenta a sensibilidade
à insulina”;
05. Os anticoncepcionais orais têm sido muito utilizados e são seguros e eficazes em
pacientes sem maiores comorbidades metabólicas. Por ser uma síndrome, com vários
sintomas, o tratamento deve englobar diversos medicamentos como hipoglicemiantes
orais (nos casos de resistência à insulina); estimulantes da menstruação, medicamento
para reverter o quadro de infertilidade, cosméticos conta a acne e terapias para o
controle do estresse e da ansiedade;
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06. Mulheres com SOP apresentam, em geral, valores mais elevados de percentual de
gordura, adiposidade central (barriga), testosterona, glicose pós-prandial, insulina basal
e pós-prandial, triglicerídeos, colesterol total e LDL colesterol. Além disso, apresentam
fatores de risco cardiovasculares mais precocemente do que comparadas as mulheres
sem SOP
07. A perda de peso resultante das mudanças no estilo de vida “favorecerá a queda dos
androgênios circulantes, melhorando o perfil lipídico e diminuindo a resistência periférica
à insulina; dessa forma, contribuirá para o decréscimo no risco de aterosclerose, diabetes
e regularização da função ovulatória. As prescrições de contraceptivos hormonais orais
de baixa dose, por sua vez, propiciarão o controle da irregularidade menstrual e redução
do risco de câncer endometrial”
08. Apesar de ser comum, a Síndrome dos Ovários Policísticos manifesta-se de diferentes
formas nas mulheres e por este motivo seu tratamento deve ser individualizado. Até o
momento não foi descoberta a cura para a SOP, entretanto com o controle dos sintomas
é possível prevenir os problemas associados.
Fonte: Trabalhos aprovados para o 6º EndoFeminina, realizado nos dias 24 e 25 de abril
de 2009; Site da Gineco; Artigos Científicos no Scielo; Projeto Diretrizes. Associação
Médica Brasileira (AMB).
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