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Abstract:  

Objective: To evaluate the effects of laparoscopic ovarian drilling on the endocrine, 

clinical and reproductive profile. To establish parameters or variables of success. 

Methods: We conducted a retrospective study based on a sample of 54 patients referred 

between 2000 and 2010 to laparoscopic ovarian drilling in the Central Hospital of Porto. 

Statistical analysis was performed with SPSS 17.  

Results: The results of laparoscopic surgery were satisfactory, having been registered 

spontaneous ovulation in 72.2% of the cases and about 60% of reproductive success 

(pregnancy). Based on these results and previous studies, we tried to establish the 

parameters or variables of success. In our sample, for the variables that influence the 

ovulatory result, we obtained data in agreement with previous studies concerning 

analytical variables as follows: LH post (after drilling), ratio LH / FSH and LH pre 

(before drilling), and also age and BMI. Note that the results to LH post and ratio LH / 

FSH post were considered statistically significant. Moreover, we could not show 

compliance with previous theories regarding the variables: duration of infertility <3 

years and the ratio LH / FSH pre. Considering the statistical analysis performed, 

analytical variables LH and the ratio LH / FSH after surgery appeared to be non-

correlative factors of ovulatory success. 

With regard to reproductive results of the study, our data was consistent with previous 

theories for the variables BMI, age and pre LH associated with reproductive success. 

However, considering the small sample size and the lack of clinical data in some cases, 

we failed to obtain statistically significant results. 

Conclusion: According to the obtained results (72.2% had spontaneous ovulation and 

61, 1% had reproductive success), laparoscopic ovarian drilling is currently a good 

alternative to clomiphene citrate in the treatment of infertility due to PCOS. 

Nevertheless, the mechanism of action remains unknown as well as its long-term 

effects. Furthermore, there is not a defined protocol for this surgical technique yet. For 

these reasons, in this project we tried to establish a predictive model of ovulation and 

reproductive success in order to do a more judicious selection of patients. It was not 
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possible to create such a model due to the reduced sample size and lack of detailed 

information on clinical processes. Thus, it is proposed a protocol of first consultation for 

patients with PCOS who will be subjected to laparoscopic ovarian drilling.  

 

Keyword: PCOS, Laparoscopy, Infertility, ovulation / induction, menstrual pattern, 

reproduction. 

 

  



3 
 

Agradecimentos:  

 

À minha orientadora, Dra. Cláudia Lourenço, pela oportunidade que me proporcionou 

de realizar este projecto de investigação numa área de especial interesse pessoal bem 

como pela sua ajuda para a elaboração deste trabalho. 

Ao director de Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, Dr. Serafim Guimarães por ter 

autorizado a realização deste trabalho.  

À Dra. Rita Sousa pelos conselhos e ajuda a realização do poster exposto no Congresso 

de Ginecologia/Obstetrícia Nacional Março 2011. 

Aos meus amigos por todo o apoio, com um especial agradecimento à Inês Ribeiro pela 

sua ajuda. 

Aos meus pais, irmão e namorado, por todo o apoio incondicional sempre demonstrado. 

 

  



4 
 

Introdução: 

A Síndrome do Ovário Poliquístico (SOP) representa actualmente o mais importante 

distúrbio hormonal feminino, atingindo uma incidência de 5-10% das mulheres em 

idade reprodutiva.
 (1)

 Caracteriza-se por um excesso de produção de androgénios pelos 

ovários sendo responsável por sintomas como oligo/amenorreia, hirsutismo e/ou acne, 

entre outros. Está igualmente envolvida em distúrbios reprodutivos, endócrinos, 

neoplásicos e metabólicos, aumentando, por exemplo, o risco de doença cardiovascular. 

(2-3-4)
 

As doentes com SOP apresentam elevada taxa de infertilidade por ciclos anovulatórios, 

podendo em alguns países como os Estados Unidos, representar a príncipal causa de 

infertilidade feminina. 
(5-4-6-7)

 A sua fisiopatologia e etiologia permanecem 

desconhecidas, mas acredita-se que na sua génese poderão estar envolvidos factores de 

origem genética (genes envolvidos na biossíntese, acção e regulação de androgénios e 

genes envolvidos na resistência da insulina) e factores ambientais (estilo de vida, 

obesidade).  

O Citrato de Clomifeno (CC) em combinação com a perda de peso (nos casos de IMC> 

25), representa actualmente o tratamento de primeira linha, estando associado a uma 

taxa de ovulação de cerca de 75%-80%. 
(8-9-10)

 No entanto, 20% das pacientes são 

resistentes a este tratamento, pelo que o drilling ovárico laparoscópico (DL) constitui 

uma alternativa terapêutica.  

O drilling ovárico laparoscópico (DL) foi descrito pela primeira vez por Gjonnaess em 

1984. Permite induzir ovulação nas pacientes com SOP resistentes ao tratamento 

médico.
 (11)

 São obtidos resultados significativos após cirurgia, com cerca de 70% de 

ovulação espontânea, havendo, no entanto, 20-30% que permanecem anovulatórias.
 (12)

 

O DL ao provocar a destruição do tecido ovárico e ao permitir a drenagem de pequenos 

folículos leva a uma diminuição dos níveis de androgénios intra-ováricos e 

circulatórios. Consequentemente, há uma redução da sua conversão em estrogénios, o 

que corrige a hipersecreção de LH a nível hipofisário.
 (12-13-14-15)

 A correcta estimulação 

dos folículos induz ao recrutamento e à maturação adequados, de forma a induzir 

ovulação.
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Num estudo randomizado e controlado que comparava o DL e o tratamento com 

gonadotrofinas para mulheres inférteis resistentes ao CC “Farquhar et al.”
 (12)

, pareceu 

não haver diferenças significativas em termos de resultados reprodutivos e 

abortamento.
(7)

 O DL é acompanhado por uma redução dos custos directos e indirectos 

bem como uma redução das gestações múltiplas, induzidas por gonadotrofinas e menor 

risco de síndrome de hiperestimulação ovárica 
(10-16-17)

. Portanto, o DL é uma alternativa 

razoável em mulheres resistentes ao Citrato de Clomifeno. 

Por outro lado, não podemos deixar de referenciar que o DL pode colocar a paciente em 

risco de falência ovárica. A redução da reserva ovárica e, na pior das hipóteses, a 

insuficiência ovárica (falência ovárica precoce) têm sido relatadas como complicações 

raras, mas possíveis desta técnica cirúrgica 
(13-14-18-19-20-21)

. Vários indicadores foram 

definidos para medir a reserva ovárica: a inibina B, a hormona anti-mülleriana (HAM), 

o número de folículos antrais, o volume ovariano e a medição FSH no 3º dia do ciclo.
(13) 

A HAM está presente desde o nascimento até à menopausa, devido à sua exclusiva 

produção pelas células granulosas dos folículos pré-antrais, representa um marcador 

confiável de reserva ovárica. Além disto, como complicação após drilling podem-se 

formar aderências entre o ovário e outras estruturas da pelve. 
(22-23-24)

  

Estudos anteriores publicados por “Abdel et al.”
 (25)

, “Li et al.”
 (18)

 e “TC Li et al.”
 (26)

, 

demonstraram que as pacientes que tinham níveis altos de LH antes da cirurgia, 

respondiam melhor ao tratamento - taxa de ovulação mais alta. Concluíram que o LH 

pré-operatório é um factor determinante na eficácia do DL. Contudo, poderá haver 

outros parâmetros envolvidos no sucesso da mesma. Permanecem desconhecidos os 

parâmetros que afectam o resultado ovulatório e reprodutivo desta técnica. 

  



6 
 

Material e Métodos: 

Pacientes: 

Estudo retrospectivo realizado entre 2000 e 2010, em 54 mulheres inférteis 

referenciadas ao Centro Hospitalar do Porto, com diagnóstico estabelecido de SOP, 

baseados nos critérios de diagnóstico de Roterdão definidos no consenso da European 

Society of Human Reproduction and Embriology/American Society for Reproductive 

Medecine em 2003 (ESHRE/ARMS).
 (8-27) 

Desta amostra: 26 doentes não foram submetidas a qualquer tipo de tratamento prévio à 

cirurgia; 16 tinham realizado indução da ovulação com citrato de clomifeno e/ou 

metformina; 3 tinham sido submetidas à indução da ovulação com Gonadotrofinas, 7 a 

técnicas de PMA (Procriação medicamente assistida: FIV, IAC, ICSI) e 5 tinham 

realizado os dois tipos de tratamento.  

A resistência ao citrato de clomifeno é definida como a ausência de folículo dominante 

em desenvolvimento ao 14ºdia, após a estimulação ovárica com a dose máxima de CC 

150 mg / dia, durante 5 dias, começando a toma no 2º dia do ciclo menstrual, numa 

frequência de três a seis ciclos. 
(28)

 

Variáveis:  

A pesquisa foi efectuada com base nos processos clínicos. A investigação baseou-se na 

definição de variáveis nomeadamente: Características da doente: a idade, o IMC, o tipo 

de infertilidade e sua duração, o tipo de padrão menstrual antes e após DL; Variáveis 

clínicas: hirsutismo e/ou acne; Variáveis imagiológicas: características ecográficas 

(morfologia dos ovários); Variáveis analíticas: os níveis de LH e FSH antes e após 

drilling, o nível de testosterona e de androstenediona antes da cirurgia. Por fim, 

informações sobre possíveis tratamentos prévios ou após a cirurgia e, finalmente, os 

resultados ovulatórios, reprodutivos e as alterações no padrão dos ciclos menstruais. 

Este estudo foi submetido a aprovação pela comissão de ética.  

Técnica cirúrgica:   

A técnica utilizada para realizar o DL, foi a electrocauterização monopolar dos ovários 

com agulha. Durante esse procedimento, foram realizadas cerca de 10 punções de 2-
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3mm em cada ovário dependentes do seu volume e submetidas a coagulação monopolar 

de 60W durante 5 segundos.  

 Monitorização pós-operatória (follow up):  

O objectivo principal deste estudo é determinar os factores preditivos independentes do 

DL na ovulação, gravidez e observar alterações no perfil hormonal e no ciclo menstrual.  

Os resultados da ovulação são avaliados através da realização de uma ecografia a meio 

do ciclo até à visualização de um folículo pré-ovulatório de pelo menos 18 mm e nível 

elevado de progesterona no soro (›8ngl/ml).
 (18-25) 

Os resultados reprodutivos são 

avaliados pela determinação dos níveis hormonais da ß- HCG no sangue 14º dias após a 

ovulação e ecografia pélvica com sonda vaginal. 

Material estatístico: 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software SPSS 17.0. Tendo em 

consideração a especificidade que o estudo exige, definiu-se um nível de significância 

de 0,05, ou seja, que admite um erro de 5%. 

De forma a testar a frequência com que os elementos da amostra se dividem, utilizou-se 

três testes estatísticos nomeadamente teste do Qui-quadrado com simulação de Monte 

Carlo, o Teste de Fisher e o teste de t-Student. 
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Resultados e discussão:  

A- Resultados:   

A característica da amostra é ilustrada pela (Tabela I). 

A amostra é composta por 54 mulheres com idades compreendidas entre os 19 e os 37 

anos. A mesma foi dividida em 3 grupos: o primeiro, composto por 30 mulheres com 

idade inferior a 30 anos (correspondendo a 55,6% do total da amostra); o segundo grupo 

é composto por 19 mulheres com idades compreendidas entre os 30-34 anos 

(correspondendo 35,2% do total). Por fim, o terceiro grupo composto por 5 mulheres 

com idade superior a 34 anos (correspondendo a 9,3% do total da amostra). 

Relativamente ao IMC, as participantes foram classificadas em três grupos: IMC‹25, 

25-30 e IMC›30. No primeiro grupo com IMC ‹25, obtivemos 55,8% da nossa amostra 

(29 mulheres), no segundo grupo IMC 25-30, temos 26,8% (14 mulheres) e finalmente 

no último grupo com IMC›30 temos 17,3% (9 mulheres). 

Comparativamente às variáveis analíticas: para a variável nível de LH pré drilling, 

dividimos a nossa amostra em dois grupos. O primeiro grupo, nível de LH pré‹10 

abrange 43,5% (20 mulheres) da nossa amostra, enquanto que no grupo LH pré ›10 

temos 56,5% (26 mulheres); Para o ratio LH/FSH pré, dividimos a nossa amostra em 

duas categorias ‹2 e ›2. No primeiro grupo obtivemos 63% (29 mulheres), enquanto que 

no segundo grupo obtivemos 37% (17 mulheres). Para a variável nível de LH pós 

drilling, com base nos resultados obtidos, decidimos dividir a amostra em dois grupos 

‹10 e ›10. No primeiro grupo temos 78,8% (26 mulheres) contra 21,2% (7 mulheres) 

referente ao segundo grupo. Quanto à variável ratio LH/FSH pós a amostra foi dividida 

em ‹2 e ›2. Na primeira categoria obtivemos 63,6% (21 mulheres), tendo a segunda 

36,4% (12 mulheres) da amostra.  

Por fim, relativamente à variável duração de infertilidade, decidimos dividir a nossa 

amostra em três grupos: 1 ano, 2 anos e ≥ 3 anos de infertilidade. No primeiro grupo 

temos 10,2% da nossa amostra (5 mulheres), no segundo 32,7% (16 mulheres) e 57% 

(28mulheres) no último grupo.  
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Elementos 

caracterizadores 

n %   

Idade   28,7 4,2 

 < 30 30 55,6   

 30-34 19 35,2   

 >34 5 9,3   

IMC   25,4 5,3 

 < 25 29 55,8   

 25-30 14 26,9   

 >30 9 17,3   

LH (pré Drilling)   10,9 5,2 

 < 10 20 43,5   

 ≥ 10 26 56,5   

Ratio LH/FSH (pré)   2,1 1,3 

 < 2 29 63,0   

 ≥ 2 17 37,0   

LH (pós Drilling)   7,3 4,1 

 < 10 26 78,8   

 ≥ 10 7 21,2   

Ratio LH/FSH (pós)   1,2 0,7 

 < 2 21 63,6   

 ≥ 2 12 36,4   

Duração da Infertilidade     

 1 ano 5 10,2   

 2 anos 16 32,7   

 ≥ 3 anos 28 57,1   

                             Tabela I : Característica da amostra. 

 

Resultado ovulatório: (Tabela II, Gráfico 1) 

Das 54 pacientes submetidas ao DL, 81,7% ovularam após cirurgia, sendo que 72,2% 

ovularam espontaneamente e 9,5% após o uso de indutores de ovulação (citrato de 

clomifeno), 7,4% não ovularam, e em 11,1% dos casos não há dados relativos a este 

parâmetro.

  

 

Gráfico 1: Resultados da Ovulação 
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Resultados ciclos menstruais: (Tabela II) 

Em relação aos ciclos menstruais, 59,3% voltaram a ter ciclos regulares enquanto 

25,9% mantiveram ciclos menstruais irregulares. Destas, 14,8% apresentavam 

oligoamenorreias e 11,1% amenorreias.  

 

 

Elementos caracterizadores 
n % 

Padrão Menstrual Pós Cirurgia   

 Regular 32 59,3 

 Irregular 14 25,9 

 Irregular Oligomenorreia 8 14,8 

 Irregular Amenorreia 6 11,1 

 Sem dados 8 14,8 

Ovulação   

 Espontânea 39 72,2 

 Com indutor de ovulação (CC,metformina) 5 9,5 

 Não 4 7,4 

 Sem dados 6 11,1 

Gravidez   

 Espontânea 16 29,6 

 Sim, com tratamento 17 31,5 

 Aguarda resultados 8 14,8 

 Não 8 14,8 

 Sem dados 5 9,3 

Tratamento da infertilidade (pós drilling)   

 Indução da Ovulação 6 12,8 

 PMA 24 51,1 

 Sem tratamento 15 31,9 

 Ambos 2 4,2 

Complicações da gravidez   

 Termo (sem complicação) 24 61,5 

 Pré-termo 2 5,1 

 Ectópica 1 2,6 

 Patologias 5 12,8 

 Sem dados 7 17,9 

Aborto   

 Sim 6 13,0 

 Não 40 87,0 

                           Tabela II: Resultados Laparoscopia  

  

Resultados variação hormonal:  

Para avaliar o impacto do tratamento sobre os valores de LH e FSH nas mulheres em 

que se verificou a ovulação, recorreu-se ao teste t-Student. Verificámos, uma 

diminuição estatisticamente significativa do LH antes do tratamento (= 11,6) para o LH 

pós tratamento (=7,7) (p‹0,001). O mesmo aconteceu para o ratio LH/FSH pré que 

passou de 2,05 para 1,20. Para o FSH, constatamos um aumento estatisticamente 

significativo antes do tratamento (=5,7) para o pós tratamento (FSH pós =6,4) (p=0,016) 

(Gráfico 2 e Tabela III ). Após cirurgia, houve uma descida dos níveis de LH, o que 
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favorece a ovulação. Sabemos que níveis elevados de LH pós e de ratio LH/FSH pós 

drilling, para além de exercerem um efeito nocivo na maturação do oócito e na 

capacidade de fertilização, também induzem ciclos anovulatórios.
(29) 

Consequentemente 

a diminuição dos níveis de LH e a diminuição do ratio LH/FSH após cirurgia é 

benéfico. 

 

Elementos 

caracterizadores 
n   t-studenta) 

LH (pré Drilling) 28 11,6   

LH (pós Drilling) 28 7,7 3,9 <0,001 

      

FSH (pré) 28 5,7   

FSH (pós) 28 6,4 -0,7 0,016 

                    Tabela III: Variação hormonal antes e após cirurgia. 

a) T-Student para amostras emparelhadas 
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     Gráfico 2 : variação hormonal  

 

Resultados reprodutivos: (Tabela II) 

No que se refere aos resultados reprodutivos, 61,5% engravidaram (gravidez de termo), 

sendo que 29,6% engravidaram espontâneamente após a cirurgia e 31,5% após 

tratamento (PMA e/ou indutores de ovulação). Em contrapartida, 14,8% não 

engravidaram e 14,8% aguardam ainda resultados. 

 Em termos de complicações associadas à gravidez, 5,1% (2 mulheres) tiveram gravidez 

pré-termo, 2,6% (1 mulher) gravidez ectópica, e 12,8% (5 mulheres) apresentaram 

patologias associadas à gravidez (diabetes gestacionais, pré-eclampsia) 
(7)

. Na nossa 

amostra, 13% (6 mulheres) acabaram em abortamento espontâneo do primeiro trimestre. 

 

Gráfico 3: Resultados Reprodutivos 
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Em relação ao tratamento instituído após drilling, 12,8% foram medicadas com citrato 

de clomifeno contra 51,1% que tiveram de recorrer ao tratamento com gonadotrofinas e 

técnicas de PMA (FIV, ICSI). Em 5,1% dos casos fizeram ambos os tratamentos, 

indutores e técnica de PMA. De um ponto vista geral, os resultados foram favoráveis, 

com 81,7% de ovulação e cerca de 61,5% de gravidez de termo, o que está de acordo 

com os resultados obtidos em estudos prévios. 
(1,15,18,26,27)

  

Acresce que aguardamos ainda os resultados reprodutivos de uma parte significativa da 

amostra (DL efectuados em 2010), aproximadamente 15%. 

B- Discussão:  

Durante o presente estudo procurámos estabelecer os factores biofísicos e endócrinos 

que determinaram a resposta clínica (ovulação/gravidez). 

Variáveis que afectam o sucesso ovulatório:  

Resultados comprovados em artigos científicos prévios evidenciam que as variáveis que 

têm um impacto na ovulação são: o IMC (índice de massa corporal), a idade ‹35 anos e 

a duração de infertilidade; variáveis analíticas: nível LH pré (›10), ratio LH/FSH pré 

(›2), LH pós (‹10) e ratio LH/ FSH pós (‹1) têm resultados ovulatório favoráveis após 

DL. 
(5,8,12,18,25,26,30)

 No âmbito da distinção dos factores independentes que favorecem à 

ovulação, cruzámos estas 5 variáveis com os resultados ovulatórios obtidos. (Tabela 

IV). Com o resultado da aplicação do teste de t-Student, verificámos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias das variáveis LH pós 

(p=0,016) e ratio LH/FSH pós (p=0,024) relativamente à ovulação e anovulação 

(recordemos que a média da LH com ovulação era de 7,4 e anovulação era de 4,1, e que 

a média da LH/FSH pós cirurgia com ovulação era de 1,2 e anovulação era de 0,9).  
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Elementos 

caracterizadores 

Ovulação  Anovulação a) t-studentb) 

n %   n %    

Idade   28,6    27,8  0,692 

 < 30 25 56,8   2 50,0    

 30-34 15 34,1   2 50,0    

 >34 4 9,1   0 0,0    

        1,000  

IMC   25,5    28,1  0,358 

 < 25 23 54,8   2 50,0    

 25-30 12 28,6   0 0,0    

 >30 7 16,7   2 50,0    

        0,236  

LH (pré Drilling)   10,8    7,1  0,117 

 < 10 17 42,5   3 75,0    

 ≥ 10 23 57,5   1 25,0    

        0,316*  

Ratio LH/FSH (pré)   2,1    1,3  0,246 

 < 2 26 65,0   3 75,0    

 ≥ 2 14 35,0   1 25,0    

        1,000*  

LH (pós Drilling)   7,7    5,1  0,016** 

 < 10 21 75,0   4 100,0    

 ≥ 10 7 25,0   0 0,0    

        0,552*  

Ratio LH/FSH (pós)   1,2    0,9  0,024** 

 <  1 17 60,7   3 75,0    

 ≥ 1 11 39,3   1 25,0    

        1,000*  

Duração da Infertilidade          

 1 ano 3 7,5   1 25,0    

 2 anos 15 37,5   0 0,0    

 ≥ 3 anos 22 55,0   3 75,0    

         0,311  

Tabela IV  – Cruzamento Resultado Ovulação 

a) Teste do Qui-quadrado por Simulação de Monte Carlo 

b) Teste T-Student (bilateral) 

*) Teste de Fisher  

**) Teste Z atendendo a não verificação da normalidade da distribuição e não assumindo a homogeneidade de variâncias. 

 

Destes dados o que podemos concluir é que a descida dos valores de LH pós drilling 

foi favorável à ovulação. Mulheres com nível de LH pós drilling (‹10) obtiveram 75 % 

de ovulação contra 25% de ovulação para níveis de LH pós (›10). Relativamente à 

variável ratio LH/FSH pós drilling, o que conseguimos demonstrar foi que níveis 

baixos (‹1) obtiveram resultados mais favoráveis, 60,7% de ovulação comparativamente 

às mulheres que tinham valores de LH/FSH pós drilling (›1) com 39,3% de ovulação. 

Daí concluímos que níveis baixos de LH pós drilling (‹10) e níveis baixos do ratio 

LH/FSH pós drilling (‹1) são variáveis de sucesso ovulatório.  

Estudos anteriores “Abdel Gadir et al.”
(25)

, “Li et al.” 
(18)

, “Alborzi et al.”
 (14)

,  “Duleba 

et al. ”
 (26)

,“Hiroshi et al.”
 (15)

, “ Madelon et al.”
 (31)

 e “Johannes et al.”
 (1)

: comprovaram 

que o nível pré-operatório de LH era uma variável importante para o sucesso. De 

facto, os níveis de LH pré drilling elevados estão associados a bons resultados 

ovulatórios. 
(1-15-31)

 O nosso estudo está de acordo com essas afirmações, uma vez que 

para níveis de LH pré (› 10) obtivemos ovulação em 57,5 %(23 mulheres) enquanto  
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que para níveis de LH pré (‹10) apenas 42,5% (17 mulheres) ovularam. No entanto, 

estes dados não nos permitiram obter resultados estaticamente significativos. Em 

relação à variável ratio LH/FSH pré, não obtivemos os resultados esperados, uma vez 

que a amostra não é homogénea - mais doentes tinham o ratio ‹2 (26 mulheres) do que 

›2 (14 mulheres).  

Relativamente ao IMC “Johannes et al. “
 (1)

, “TC Li et al.”
 (18)

 e “S.A.K Amer et al”
(29)

 

demonstraram que  um IMC ›30 (marcador de obesidade) estava associado  a uma baixa 

taxa de ovulação, comparativamente às  mulheres com IMC normal (IMC ‹ 25).
(18-29).

 

No nosso estudo, obtivemos resultados concordantes uma vez que das mulheres com 

IMC › 30, apenas 16,7% ovularam, enquanto que para mulheres com IMC (‹25) 

ovularam 54,8%.  

Em relação à idade “Mary et al”
 (32)

 demonstrou que esta tinha efeitos divergentes sobre 

os resultados ovulatórios e reprodutivos. Idade ≤ 34 anos é factor preditivo de ovulação 

e de uma gravidez bem sucedida, enquanto que idade superior a 34 anos está associada 

apenas a resultado ovulatório positivo. O nosso estudo está em concordância com essa 

teoria, pois 56,8% (25mulheres) com menos de 30 anos obtiveram resultado ovulatório 

positivo comparativamente com 9,1% das mulheres com mais de 34 anos. 
(32)

Quanto à variável duração de infertilidade, “S.A.K. Amer et al.”
(29)

 refere que uma 

duração de infertilidade superiores a 3 anos está associada a resultados ovulatórios 

desfavoráveis. No nosso estudo não foi possível demonstrar essa afirmação, uma vez 

que a nossa amostra não é homogénea, mas também pela ausência de dados de 10 

processos em 54. Das 25 mulheres que tinham mais de 3 anos de infertilidade, 22 

ovularam (88%), enquanto que das 19 mulheres que tinham uma duração de 

infertilidade inferior a 3 anos 15 mulheres ovularam (equivalente a 78,9% da amostra).

Concluindo, das variáveis que influenciam o resultado ovulatório demonstradas em 

artigos científicos, no nosso estudo conseguimos obter dados concordantes não só com 

as variáveis: IMC e idade, mas também com as variáveis analíticas seguintes: LH pós e 

ratio LH/FSH pós, LH pré. De salientar que os resultados LH pós e ratio LH/FSH pós 

foram considerados como estatisticamente significativos. Por outro lado, não se 
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conseguiu demonstrar concordância com teorias prévias publicadas com as variáveis: 

duração de infertilidade ‹ 3 anos e ratio LH/FSH pré. 

Variáveis que afectam o sucesso reprodutivo:  

No âmbito de determinar as variáveis preditivas do sucesso reprodutivo, cruzámos 

várias variáveis com os resultados reprodutivos obtidos. (Tabela V). Não conseguimos 

obter resultados estatisticamente significativos (p‹0,05), provavelmente devido ao 

tamanho reduzido da nossa amostra, e para algumas variáveis como, por exemplo, para 

os níveis de testosterona tínhamos dados insuficientes. No entanto, conseguimos 

confirmar algumas teorias já comprovadas nos anos recentes. Estudos prévios 

demonstraram que as variáveis: IMC (‹30), idade (‹34anos), menor duração de 

infertilidade (‹3 anos) e os seguintes dados analíticos: testosterona (‹ 4,5), FEA (free 

androgens índice = testosterona*100/SHBG) (‹ 15), LH pré (›10); assim como: bom 

perfil lipídico e baixo nível de insulina, aumenta a probabilidade de engravidar após DL
. 

(1-12-24-25-26-30)
 

Começando com a variável duração da infertilidade, “ TC Li et al.”
 (18)

,“ S.A.K. Amer 

et al.”
 (29)

, e “Mary et al.”
 (32)

, demonstraram que nas mulheres com duração de 

infertilidade superior a 3 anos não se obtiveram resultados positivos após a realização 

do DL. Ou seja, quanto maior for o tempo de infertilidade da mulher, pior será o 

resultado reprodutivo. 
(18-32-29)

 No nosso estudo, pelo contrário, obtivemos resultados 

contraditórios. Mulheres com mais de 3 anos de infertilidade engravidaram em 51,6% 

(16 mulheres), enquanto que das mulheres com 1 ano, apenas 6,5% (2 mulheres) 

engravidaram. Isto pode ser explicado não só pela distribuição não homogénea da nossa 

amostra, mas também pela ausência de dados. Na categoria, mulheres com mais de 3 

anos de infertilidade, temos 22 doentes contra apenas 16 na categoria duração de 

infertilidade inferior a 3 anos (2 ou 1 ano). Aguardamos resultados de 16mulheres.
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Elementos 

caracterizadores 

Gravidez  - Positivo  Gravidez - Negativo  Aguardar 

Resultado a) t-studentb) 

n %   n %   n % 

Idade   28,8    25,9     0,052 

 < 30 19 57,6   6 75,0   3 37,5   

 30-34 11 33,3   2 25,0   4 50,0   

 >34 3 9,1   0 0   1 12,5   

           0,600  

IMC   24,6    29,5     0,146** 

 < 25 18 58,1   3 37,5   4 50,0   

 25-30 10 32,3   1 12,5   2 25,0   

 >30 3 9,7   4 50,0   2 25,0   

           0,034  

LH (pré Drilling)   11,1    9,5     0,466 

 < 10 13 44,8   4 50,0   3 37,5   

 ≥ 10 16 55,2   4 50,0   5 62,5   

           1,000*  

Ratio LH/FSH (pré)   2,2    1,7     0,440 

 < 2 20 69,0   5 62,5   4 50,0   

 ≥ 2 9 31,0   3 37,5   4 50,0   

           1,000*  

LH (pós Drilling)   7,4    6,8     0,721 

 < 10 15 83,3   5 71,4   5 71,4   

 ≥ 10 3 16,7   2 28,6   2 28,6   

           0,597*  

Ratio LH/FSH (pós)   1,2    1,1     0,858 

 <  1 10 55,6   5 71,4   5 71,4   

 ≥ 1 8 44,4   2 28,6   2 28,6   

           0,659*  

Duração da Infertilidade             

 1 ano 2 6,5   1 14,3   4 14,3   

 2 anos 13 41,9   0 0,0   15 28,6   

 ≥ 3 anos 16 51,6   6 85,7   26 57,1   

            0,149  

Tabela V: Cruzamento Resultado Gravidez. 

a) Teste do Qui-quadrado por Simulação de Monte Carlo 

b) Teste T-Student (bilateral) 

*) Teste de Fisher  

**) Teste Z atendendo a não assumir a homogeneidade de variâncias. 

 

Além disso, a variável LH pré operatório parece influenciar igualmente o resultado. 

“T.C.Li et al.”
 (18)

 e “Dubela et al.”
 (26)

 comprovaram que níveis LH pré (› 10) estavam 

associados a bons resultados. No nosso estudo, foi possível demonstrar essa afirmação, 

pois 55,2% das mulheres com nível de LH pré (› 10) engravidaram (16 mulheres), 

enquanto mulheres com nível de LH pré ‹10 (13 mulheres) obtiveram resultados 

inferiores. 

Por outro lado, o IMC também parece ter um impacto no resultado reprodutivo. 

“Dubela et al.”
 (26)

 e “S.A.K. Amer et al.”
 (29)

 demonstraram que o IMC era um factor 

preditivo independente do sucesso reprodutivo, IMC (‹ 30) obtiveram resultados 

positivos. Isto está de acordo com os resultados obtidos. Das mulheres com IMC ‹ 25, 

58,1% (18 mulheres) engravidaram. As mulheres com IMC entre 25 e 30 também 

obtiveram resultados favoráveis em 32,3% (10 mulheres) enquanto que das mulheres 

com IMC› 30, apenas 9,7% tiveram resultados positivos. 

Relativamente à variável idade (> 34 anos), esta parece ser um factor de insucesso 

reprodutivo.
 (25) 

O nosso estudo esta em concordância com essa teoria, uma vez que das 
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mulheres com mais de 34 anos, apenas 9,1% (3 mulheres) engravidaram contra 57,6% 

nas mulheres com menos de 30 anos. 

Outros factores foram referenciados como tendo influência na resposta reprodutiva 

nomeadamente: um perfil lipídico favorável, o nível androgeneo (FEA), o nível de 

testosterona, o baixo nível de insulina, a ausência de história anterior de hirsutismo e 

aborto, e, por fim, a técnica utilizada durante a cirurgia; todos podem alterar os 

resultados. 
(1-18-26-29-32)

  

Destas variáveis, estudámos o nível de testosterona, procurámos saber se houve 

histórias anteriores de aborto e queixas de hirsutismo tal como se houve algum impacto 

com os nossos resultados. 

Relativamente à variável nível de testosterona, a ausência de dados impossibilitou-nos 

cruzar esta variável, e, por este motivo, esta foi excluída do nosso estudo. No entanto, 

sabemos que níveis baixos de testosterona (‹4,5) antes do drilling são factor preditivo de 

sucesso reprodutivo.
 (26-30)

 

Por outro lado, foram registados na nossa amostra abortos espontâneos (6), equivalente 

a 13%. Estes dados não foram cruzados com a variável gravidez. 

Por fim, relativamente ao hirsutismo não cruzámos esta variável com a variável 

gravidez. Uma vez que apenas 7 das mulheres (12,9%) do nosso estudo tiveram história 

anterior de hirsutismo. No entanto, já foi demonstrado que ausência de história de 

hirsutismo não era factor preditivo para ovulação, mas sim para concepção e gravidez 

de termo. 
(30) 

 

Relativamente à técnica utilizada, todas as mulheres intervenientes ao nosso estudo 

foram submetidas ao drilling por electrocauterização monopolar dos ovários com 

agulha. Daí, não termos possibilidade de comparação com outras técnicas. No entanto, 

são conhecidas outras técnicas como: electrocauterização bipolar, laser e mais 

recentemente hidrolaparascopia transvaginal 
(16-33-34)

. 

Concluindo, com base neste estudo obtivemos resultados concordantes com teorias 

prévias publicadas relativamente às variáveis IMC, idade e nível LH pré como sendo 

variáveis associadas a um sucesso reprodutivo. 
(24)

 No entanto, considerando o tamanho 

reduzido da amostra e a ausência de dados não conseguimos obter resultados 
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estatisticamente significativos, o que não nos permite estabelecer um modelo preditivo 

de sucesso ovulatório, nem reprodutivo desta técnica.  
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Conclusão:  

Os resultados do DL foram muito favoráveis, uma vez que se obteve uma taxa de 

ovulação de 81,7% e gravidez de 61,1%. Em termos de padrão menstrual, 59,3% 

regularizaram o ciclo menstrual contra 25,9% que se mantiveram anovulatórios. Estes 

resultados apoiam e suportam a utilização desta técnica como alternativa nas mulheres 

que são resistentes ao citrato de clomifeno.  

No entanto, não conseguimos tirar todas as conclusões esperadas em termos de 

variáveis de sucesso para esta técnica relativamente às variáveis: duração de 

infertilidade ‹ 3 anos e ratio LH/FSH pré para o resultado ovulatório; e a variável 

duração de infertilidade e testosterona relativamente aos resultados reprodutivos, isto 

devido ao tamanho reduzido da nossa amostra. Seria necessário prolongar o tempo de 

estudo, no sentido de aumentar a amostra, tendo como objectivo a obtenção de 

resultados mais esclarecedores. Acresce que se revela também oportuno estudar as 

complicações e duração dos efeitos do DL na duração do ciclo e na taxa de ovulação, o 

que ainda está por definir. 

Por outro lado, não foi possível analisar todas as variáveis que pretendíamos por falta de 

informação, que não constava nos processos, nomeadamente a androstenediona, a 

testosterona e a SHBG (sex-hormone-binding-globulin) variáveis importantes. 

Sendo assim, propomos um protocolo de primeira consulta (modelo em anexo) no 

sentido de estabelecer não só os parâmetros de tratamento com vista à realização de uma 

selecção mais criteriosa das candidatas ao tratamento, mas também para nos permitir 

fazer uma avaliação mais precisa do tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Bibliografia : 

1- Johannes Ott, Stefan Wirth, K. Nouri, C. Kurz. Luteinizing hormone and 

androstenedione are independent predictors of ovulation after laparoscopic 

ovarian drilling: a retrospective cohort study. Reproductive Biology and 

Endocrinology. Dec 2009 ;( 7):153. 

2- A.Torres, H. Fernandez. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). 

Journal de Gynecologie/Obstétrique et biologie de la Reproduction ;2007 ; 

(39) : p423-446. 

3- B.Trivax, R.Azziz. Diagnostic of polycystic ovary . Clinical Obstetrics and 

Gynecology. March 2007.Vol 50(1):p168-177. 

4- I.Matalliotakis, A.Kourtis, O. Koukoura. Polycystic ovary syndrome:etiology 

and pathogenesis. Arch Gynecol /Obstet (2006);  274: p187-197. 

5- R.Homburg. Polycystic ovary syndrome-from gynaecological curiosity to 

multisystem endocrinopathy. Hum Reprod. (1996); 11(1):29-39. 

6- L.Rajashekar, D.Krishna, M.Patil: Polycystic ovaries and infertility: our 

experience. Journal of human Reproductive Sciences. (2008 Jul-Dec);1(2) :65-

72. 

7- R.S.Legro. MD. Pregnancy considerations in women with polycystic ovary 

syndrome. Clinical obstetrics and gynecology; Vol 50(1):295-304. 

8-  “Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks 

related to polycystic ovary syndrome (PCOS)”.Hum Reprod 2004;19(1):41-7. 

9- J.Ott, C.Kurz, K.Nouri. Pregnancy outcomes in women with polycystic ovary 

syndrome comparing the effects of laparoscopic ovarian drillingand clomiphene 

citrate stimulation in woemen pre-treated with metformin: a retrospective study. 

Reproductive biology and endocrinology (May 2010), 8:p45. 

10- L.Ferreira Santana, R.Ferriani, M.F. Silva. Tratamento da infertilidade em 

mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Ver. Bras Ginecol/Obstet 

(2008); 30(4): p201-209. 

11- N.A.Armar, D.C.L.Lachelin. Laparoscopic ovarian diathermy: an effective 

treatment for anti-oestrogen resistant anovulatory infertility in women with the 

polycystic ovary syndrome. British journal of Obstetrics and Gynaecology. 

(February 1993), Vol 100:p161-164. 



22 
 

12- Farquhar CM. The role of ovarian surgery in polycystic ovary syndrome. Best 

Pract Res Clinical Obstet/Gynaecol (2004); 18:p789-802. 

13- Murat Api. Is ovarian reserve diminished after laparoscopic ovarian drilling? 

Gynecol Endocrinol, (March 2009), 25(3):p159-165. 

14- Alborzi. S, Khodaee R. Ovarian size and response to laparoscopic ovarian 

electro-cauterização in polycystic ovarian disease. (2001); 74:p269-274. 

15- H.Hiroshi, K.Ezaki, H.Endo. Preoperative luteinizing hormone levels predict 

the ovulatory response to laparoscopic ovarian drilling in patients with 

clomiphene citrate-resistant polycystic ovary syndrome. Gynecological 

Endocrinology. (December 2005); 21(6):p 307-311. 

16- Farquhar CM. An economic evaluation of laparoscopic ovarian  diathermy 

versus gonadotrophin therapy for women with clomiphene citrate-resistent 

polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. (2002). 78:p404-411. 

17- N.Ballian, E.Mantoudis,G.A Kaltsas. Pregnancy following ovarian drilling in a 

woman with polycystic ovary syndrome and nine previous first trimester 

miscarriages. Case report. Arch Gynecol/Obstet (2006) 273: p384-386. 

18- Li TC, H. Saravelos, MS.Chow. Factors affecting the outcome of laparoscopic 

ovarian drilling for polycystic ovarian syndrome in women with anovulatory 

infertility. British  J Obstet Gynecol (1998) 105:p 338-344. 

19- S.Weerakiet, S.Lertvikool, Y. tingthanatikul. Ovarian reserve in women with 

polycystic ovary syndrome who underwent laparoscopic ovarian drilling. 

(August 2007). 23 (8): p455-460. 

20- S.Mohiuddin  S., D.Bessellink, Farquhar C. Long-term follow-up of women 

with laparoscopic ovarian diathermy for women with clomifeno-resistant 

polycystic ovarian syndrome. Australian and New Zealand journal of Obstetrics 

and Gynaecology, (2007); 47: p 508-511. 

21- Ottar Lunde, Ole Djoseland and Grottum P. Polycystic ovarian syndrome: a 

follow-up study on fertility and menstrual patterns in 149 patients 15-25 years 

after ovarian wedge resection. Human Reproduction ;  (2001) ;Vol 16 (7):p 

1479-1485. 

22- R.Toaff, ME.Toaff. Infertility following wedge resection of the ovaries. Am J 

Obstet Gynecol. (1976) 124:p 92-96. 



23 
 

23- H.Dabirashrafi, K.Mohamad,Y.Behjatnia. Adhesion formation after ovarian 

electrocauterização on patients with polycystic ovarian syndrome. Fertil. Steril. 

(1991);55.p1200. 

24- L.Cleemann, F.F Lauszus, B.Trolle. Laparoscopic ovarian drilling as first line 

of treatment in infertile women with polycystic ovary syndrome. Gynecol 

/Endocrinol (2004), Vol (18);p138-143. 

25- Abdel Gadir A, Khatim MS, Alnaser HM, Mowafi RS, Shaw RW. Ovarian 

electrocautery: responders versus non-responders. Gynecol Endocrinol 1993, 

7:43-48. 

26- Antoni J. Duleba, M.D, Beata Banaszewska. “Sucess of laparoscopic ovarian 

wedge resection is related to obesity,lipid profile, and insulin levels.” ….. 

Fertility and sterility, vol 79, n4, april 2005. 

27- Thomas Strowitzki, Michael von Wolff.  Laparoscopic ovarian drilling (LOD) 

in patients with polycystic  ovary syndrome (PCOS): an alternative approach to 

medical treatment ?. Gynecol Surg . 2005. 2:71-79. 

28- Mariko Kato, Iwaho Kikuchi, Hiroto Shimaniki. Efficacy of laparoscopic 

ovarian drilling for polycystic ovary  syndrome resistant to clomiphene citrate. J 

Obstet Gynaecol. Res. April 2007. Vol 33, nº 2:174-180  

29- S.A.K. Amer, T.C.Li and W.L.Ledger. Ovulation induction using laparoscopic 

ovarian drilling in women with polycystic ovarian syndrome : predictors of 

success.  Human reproduction 2004. Vol 19, no 8 p 1719-1724. 

30- Dabirashrafi H, Mohammad K, Tabrizi NM, Zandinejad  K. Comparison of 

adhesion formation in open wedge resection (owr) with microsurgical wedge 

resection (mwr). J Am Assoc Gynecol  Laparosc. 1994. 1:8-9. 

31- Madelon van Wely, Neriman Bayram , Fulco van der Veen. Predictors for 

treatment failure after laparoscopic electrocautery of the ovaries in women with 

clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome. Human Reproduction. 

2005. Vol (20) , nº4  p 900-905. 

32- Mary E. Rausch, Richard S. Legro, Huiman X. Barnhart. Predictors of 

pregnancy in women polycystic ovarian syndrome. J clin Endrocrinol Metab . 

2009. 94:3458-3466. 

33- Stephan Gords. S.Gordts, P.Puttemans. Transvaginal hydrolaparoscopy in the 

treatment of Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril; 2009; 91:2520-2526. 



24 
 

34- Farquhar C., Lilford R., Marjoribanks J., Vanderkerchove P. Laparoscopic 

“drilling” by diathermy or laser for ovulation induction in anovulatory 

polycystic ovary syndrome. The Cochrane Collaboration. 2009 review. 

35- L.Pellat et all. Anti Müllerian hormone and polycystic ovary syndrome: a 

mountain too high? Reproduction (2010); 139: p 825-833. 

36- Thessaloniki ESHRE/ASRM: “Consensus on infertility treatment related to 

polycystic ovary syndrome”, The - Sponsored PCOS consensus Workshop 

Group, March 2-3, 2007, Thessaloniki, Greece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

Protocolo de Consulta 

Para doentes com SOP que desejam efectuar drilling laparoscópico 

Nome: ……………………………………………             Idade :……….   Processo do 

CHP:………………… 

Peso :………Kg                         Altura :……… m                         IMC: ……… 

Dados  dos ciclos menstruais: 

Inicio da Menarca:……….         Duração dos catamenios :………dias  

Ciclos regulares : sim / não  

Interluneos de …… dias 

Inicio de ACO:………..                                            Referenciar qual :……………… 

Pausa em ……….. 

Queixas: 

Hirsutismo:……                             Dismenorreia:…… 

Acne:……. 

Tratamentos prévios:……………………………………………. 

Infertilidade :  

Primária/Secundária 

Quanto tempo ?  

Recorreu previamente a algum tratamento infertilidade ?  

- indutores de ovulação: 

Qual?............. 

- FIV/ICSI 

Procedimentos a realizar: 

- Exame ginecológico com colheita de ccv 

- Ecografia TV: morfologia do ovário, volume, e determinação do número de folículos 

antrais. 

- Medição de estradiol, LH, FSH, testosterona total, testosterona livre, androstenediona , 

SHBG, HAM. 

- Calcular FEA = testosterona*100 /SHBG 
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