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RESUMO

Pubarca precoce (PP), definida como o surgimento de pelos pubianos antes dos oito
anos de idade em meninas após exclusão de causas secundárias, tem sido associada a maior
prevalência de componentes da síndrome metabólica e desenvolvimento da síndrome dos
ovários policísticos (PCOS) na adolescência. Em mulheres com PCOS, foi relatado aumento
da massa ventricular esquerda (MVE) e disfunção diastólica, associados à resistência
insulínica (RI).
Os objetivos dos estudos foram: 1) avaliar a MVE e a função cardíaca sistólica e
diastólica através de ecocardiografia em meninas com PP e controles, além de analisar a
associação entre os parâmetros cardíacos com androgênios e marcadores de RI; 2) determinar
a frequência da PCOS em uma coorte de meninas com PP na pós-menarca e avaliar se
existem preditores para o desenvolvimento da PCOS.
Variáveis clínicas, hormonais e metabólicas, ecocardiografia e composição corporal
foram obtidas em 35 meninas com PP e 35 controles saudáveis pareadas pela idade (artigo 1).
Trinta e quatro meninas com mais de dois anos pós-menarca da coorte de PP da Unidade de
Endocrinolgia Ginecológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (UEG/HCPA) foram
classificadas em PCOS e não-PCOS e seus dados pré-puberais foram analisados para detectar
preditores do desenvolvimento de PCOS e comparados com os de 17 meninas controles
saudáveis da mesma idade (artigo 2).
Após ajuste para gordura corporal total, a MVE foi maior no grupo PP (97,31 ±
33,37 vs. 81,25 ± 19,06 g, p = 0,017), bem como a onda A’ (5,66 ± 1,34 vs. 5,09 ± 0,98 cm /
s, p = 0,025), uma medida da função diastólica. O índice de androgêncios livres (FAI) e
gordura corporal total foram preditores independentes de maior MVE e, juntamente com
HOMA-IR contribuíram com 72% da variabilidade da MVE no grupo PP (artigo 1). No

segundo artigo, 44,1% das meninas com PP foram diagnosticadas com PCOS na pósmenarca. Na pré-puberdade, esse grupo apresentou maior índice de massa corporal (IMC) e
HOMA-IR em relação às controles, bem como níveis mais elevados de testosterona, escore de
hirsutismo e insulina em jejum quando comparadas às não-PCOS e às controles. O risco para
o desenvolvimento de PCOS entre as PPs esteve associado ao IMC z-escore ≥ 2 (odds ratio
[OR] = 4; intervalo de confiança 95% [IC] 1.33 – 18.66); escore de Ferriman-Galwey ≥ 4 (OR
= 2,7; IC 95% 1,15-5,14); HOMA-IR ≥ 2,42 (OR = 7; IC 95% 1,39-12,0) e volume ovariano
≥ 1,17 mL (OR = 8; IC 95% 1,60-39,9) no período pré-puberal.
Em conclusão, meninas com PP apresentaram maior MVE associada aos níveis de
androgênios, RI e gordura corporal total. Além disso, foi encontrada alta freqüência de PCOS
na coorte de PP da UEG/HCPA. Obesidade, maior escore de hirsutismo, RI e volume
ovariano na pré-puberdade foram preditores de desenvolvimento da PCOS na adolescência.

Palavras-chave: pubarca precoce, adrenarca precoce, risco cardiovascular, síndrome dos
ovários policísticos, fatores de risco, resistência insulínica, hiperandrogenismo, adiposidade.

ABSTRACT

Precocious pubarche (PP) in girls, defined as idiopathic appearance of pubic hair
before the age of eight years, has been associated with higher prevalence of components of
metabolic syndrome and post pubertal development of polycystic ovary syndrome (PCOS).
Increased left ventricular mass (LVM) and diastolic dysfunction have been reported in women
with PCOS associated with insulin resistance (IR).
The aims of the studies were: 1) to assess LVM and cardiac systolic and diastolic
function using echocardiography in girls with PP and controls, and to analyze the relationship
between cardiac parameters with androgens and IR; 2) to determine the frequency of PCOS in
a cohort of postmenarcheal PP girls and to assess whether possible predictors exist for
development of PCOS
Clinical, hormonal and metabolic profiles, echocardiography and body composition
were examined in 35 PP girls and 35 healthy age-matched controls (article 1). Thirty-four
postmenarcheal girls with PP of the Gynecological Endocrinology Unit, Division of
Endocrinology of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (GEU/HCPA) clinic cohort were
classified as PCOS and non-PCOS and prepubertal data were analyzed to detect PCOS
development predictors and compared with data of 17 age-matched controls (article 2).
After adjusting for total body fat, LVM was higher in the PP group (97.31 ± 33.37 vs.
81.25 ± 19.06 g, p = 0.017) as well as A’ wave (5.66 ± 1.34 vs. 5.09 ± 0.98 cm/s, p=0.025), a
measurement of diastolic function. Free androgen index (FAI) and total body fat were
independent predictors of higher LVM, and together with HOMA-IR contributed with 72% of
LVM variability in the PP group (article 1). In the second article, fifteen (44.1%) PP girls
were classified as PCOS and had higher body mass index standard deviation score (BMI
SDS) and HOMA-IR than controls, as well as higher testosterone, hirsutism score and fasting

insulin than non-PCOS girls and controls in prepubertal period. The risk for PCOS
development among PP girls increased with prepubertal BMI SDS ≥ 2 (odds ratio [OR] = 4;
95% confidence interval [CI] 1.33 – 18.66), Ferriman-Galwey hirsutism score ≥ 4 (OR = 2.7;
95% CI 1.15 - 5.14), HOMA-IR ≥ 2.42 (OR = 7; 95% CI 1.39 - 12.0) and ovarian volume ≥
1.17 mL (OR= 8; 95 CI 1.60 – 39.9).
In conclusion, PP girls had greater LVM associated with higher androgen levels, IR,
and total body fat, occurred early in pubertal development. In addition, we found high
frequency of PCOS in Southern Brazil PP cohort. Obesity, clinical androgenism, IR and
ovarian volume were predictors of development of PCOS later.

Keywords: precocious pubarche, premature adrenarche, cardiovascular risk, polycystic ovary
syndrome, risk factors, insulin resistance, hyperandrogenism, adiposity.
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INTRODUÇÃO

A pubarca precoce (PP) é definida como o surgimento de pelos pubianos antes dos
oito anos de idade nas meninas e nove anos nos meninos, após exclusão de outras causas de
desenvolvimento puberal e hiperandrogenismo, tais como: puberdade precoce central (PPC),
hiperplasia adrenal congênita forma não clássica (HAC-NC), tumores produtores de
androgênios adrenais ou gonadais, exposição a androgênio exógeno, síndrome de Cushing.
Normalmente é atribuída à maturação prematura da zona reticular do córtex adrenal, chamada
adrenarca prematura (AP), cujas outras manifestações clínicas são: odor axilar, pelos axilares,
acne/comedões e seborréia1-3. A pubarca é o sinal clínico mais comum da AP, tem prevalência
de 0,8 – 17.7%

4, 5

variando conforme a população estudada, sendo mais comum em

afrodescendentes e em meninas, tendo uma proporção de até 10:1 em relação aos meninos1.
Bioquimicamente a AP se manifesta como níveis de androgênios, principalmente dos
precursores de androgênios adrenais (PAA) (dehidroepiandrosterona [DHEA] e sulfato de
dehidroepiandrosterona [S-DHEA]) acima dos valores pré-puberais, porém compatíveis com
o estágio puberal de pelos pubianos1-3. A etiologia da AP não é definida, mas é independente
da maturação gonadal e provavelmente multifatorial (genética e ambiental)6. Crianças
nascidas pequenas para idade gestacional (PIG)7 ou que apresentam excesso de peso na
infância possuem maior prevalência de elevação precoce dos níveis de S-DHEA 8, 9. Os casos
que apresentam manifestações androgênicas prematuras com níveis de PAA pré-puberais
devem-se ao aumento na atividade de enzimas periféricas ou à maior afinidade entre os
androgênios e seus receptores periféricos2.
As crianças com AP podem apresentar aceleração na idade óssea e no crescimento,
além de pequena antecipação na telarca e/ou menarca devido à conversão periférica dos
11

androgênios em estrogênio e a associação com a obesidade10-12. Porém evidências demostram
não haver impacto significativo na progressão normal da puberdade e na altura final dessas
crianças13.
Normalmente a AP é considerada uma variante do desenvolvimento puberal e não
requer uma forma especial de tratamento, entretanto um número crescente de estudos tem
demonstrado que a elevação precoce de androgênios possui associação com alterações
metabólicas1, 2, 14 e pode preceder a síndrome dos ovários policísticos (PCOS)15-17.
Estudos em diferentes populações demonstraram que meninas com AP, a maioria
apresentando

como

manifestação

clínica

a

PP,

possuem

maior

prevalência

sobrepeso/obesidade18, adiposidade visceral e resistência insulínica (RI)1,

2, 19

de

quando

comparadas a meninas da mesma idade. Foi encontrado aumento da frequência de síndrome
metabólica em comparação a meninas pareadas pelo índice de massa corporal (IMC): 24 vs.
10% (pelos critérios do National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III
[NCEP/ATP III] modificado) e 16 vs. 5% (pelos critérios da Organização Mundial de Saúde
[OMS])14. Em uma coorte brasileira com 52 meninas com PP, foi encontrada prevalência
aumentada de obesidade (25 vs. 4 %) e dislipidemia (63,5% vs. 48,8 %) entre as PPs quando
comparadas à população de referência, embora não se tenha achado aumento na prevalência
de RI18. Outros autores descreveram níveis mais elevados de fator de crescimento semelhante
à insulina (IGF-1)20, leptina8, 21 e marcadores inflamatórios nas meninas com AP3, 22.
Embora não haja na literatura estudos avaliando função cardíaca através da
ecocardiografia

em

meninas

com

PP,

alguns

autores

demonstraram

alterações

ecocardiográficas subclínicas em mulheres jovens com PCOS23-25, apesar desses achados não
serem encontrados em todos os estudos26-28.

Orio et al. demonstraram aumento da massa

ventricular esquerda (MVE) e redução de função diastólica em mulheres com PCOS com
12

idade média de 24 anos quando comparadas a controles da mesma idade. As alterações foram
relacionadas à RI e independentes do peso23. Outro estudo reportou alterações subclínicas na
função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo em mulheres obesas com e sem PCOS e
as associou à RI secundária à obesidade24. No estudo Coronary Artery Risk Development in
Young Adults (CARDIA) que estudou grupos de mulheres com PCOS, oligomenorréia isolada
e hirsutismo idiopático (HI), foi encontrado aumento da MVE no grupo PCOS e HI. Porém,
após ajuste para peso, pressão arterial, perfil lipídico, glicemia e insulinemia, a MVE
permaneceu aumentada apenas no grupo PCOS25.
A MVE foi preditora de eventos cardiovasculares fatais e não fatais em dois grandes
estudos, o Framingham Heart Study29 e o Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)30. A
hipertrofia ventricular esquerda que, dentre outras repercussões clínicas, pode levar à
disfunção sistólica e diastólica, está associada principalmente à hipertensão arterial sistêmica
e à obesidade31, além de estudos mostrarem associação com RI32,

33

e componentes da

síndrome metabólica34.
Com relação aos estudos em meninas com PP que reportaram alterações encontradas
na PCOS, Ibanez et al. publicaram uma série de artigos demonstrando que meninas Catalãs
com PP, especialmente as com história de baixo peso ao nascer, possuíam níveis mais
elevados de androgênios no momento do diagnóstico e ao longo da puberdade35, bem como de
17-hidroxiprogesterona (17-OHP) e androstenediona (A4) após estímulo com hormônio
liberador de gonadotrofina (GnRH) no estágio 4 de mamas de Tanner (M4)36, sugerindo
hiperandrogenismo funcional ovariano (HFO). Quando os autores compararam 35
adolescentes com PP a 12 controles pareadas pela idade, encontraram uma prevalência de
45% de hirsutismo, oligomenorréia e hiperandrogenemia entre as PPs37. Em outro estudo, o
mesmo grupo documentou aumento da frequência de ciclos anovulatórios nas PPs com mais
13

de 3 anos após a menarca38. Posteriormente, Battaglia et al. reportaram uma frequência de
41% de alterações ovarianas ao ultrassom (aumento de volume ovariano, presença de
folículos) em meninas italianas pré-puberes com PP39. Um estudo reportou níveis elevados do
hormônio anti-mulleriano40, frequentemente aumentado na PCOS devido à maior
foliculogênese, enquanto outro não reproduziu este achado, ambos em meninas no período
pré-puberal41.

A PCOS é o distúrbio endócrino mais comum em mulheres na idade reprodutiva com
prevalência entre 6 – 20%, variando conforme a população estudada e os critérios
diagnósticos utilizados42. Sua apresentação clínica é heterogênea e relacionada ao
hiperandrogenismo, à irregularidade menstrual, ovulatória e reprodutiva, bem como à
presença frequente de obesidade e outras alterações metabólicas, tornando essas mulheres um
grupo de maior risco para doenças cardiovasculares42-44.
O diagnóstico de PCOS, em mulheres adultas, pode ser realizado de acordo com três
principais consensos: National Institute of Health (NIH, 1990)45, Rotterdam (2003)46 e
Androgen Excess Society (AES, 2006)47. Segundo o consenso de Rotterdam, o diagnóstico é
feito na presença de dois de três critérios: 1) hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial; 2)
oligo-amenorréia/anovulação crônica; 3) aparência policística dos ovários (PCO) na
ultrassonografia46. Entretanto, o diagnóstico segundo o NIH requer apenas oligomenorréia e
hiperandrogenismo45, enquanto que para o consenso da AES necessita haver a combinação de
hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico com anovulação ou aparência policística dos
ovários47. Todos requerem exclusão de outras causas de hiperandrogenismo e irregularidade
menstrual, tais como: HAC-NC, síndrome de Cushing, tumores secretores ou fontes exógenas
de androgênios, hiperprolactinemia, distúrbios da tireoide, insuficiência ovariana primária ou
outras causas de hipogonadismo45-47.
14

Apesar das manifestações clínicas da PCOS geralmente iniciarem na adolescência
associadas ao aumento da RI e da atividade do IGF-115, 16, 48, o diagnóstico de PCOS nesta
faixa etária ainda é controverso, uma vez que muitas das manifestações da síndrome se
sobrepõem a mudanças fisiológicas da idade (acne, irregularidade menstrual nos primeiros
anos após a menarca, etc.)49. A prevalência de PCOS na adolescência varia entre 0,56 – 3%
conforme a população e critérios usados50.

Devido a isso, recomenda-se que o diagnóstico

seja feito com no mínimo dois anos após a menarca e que haja a presença concomitante dos
três critérios (hiperandrogenismo, irregularidade menstrual e PCO)2. Com relação ao critério
de PCO, o recomendado é usar o volume ovariano maior ou igual a 10 mL uma vez que
múltiplos cistos são achados frequentes na adolescência43,

51, 52

. Contudo, evidências

demonstram que meninas que apresentam hiperandrogenismo e irregulidade menstrual no
período pós-puberal, independente do critério ultrassonográfico, frequentemente evoluem
com a confirmação do diagnóstico de PCOS na vida adulta53. Portanto, utilizar os critérios do
NIH45 para diagnóstico de PCOS na adolescência poderia ser mais sensível e proporcionar um
acompanhamento mais próximo dessas meninas até a confirmação na vida adulta.
A etiologia da PCOS ainda é desconhecida. O link patogenético comum entre PP e
PCOS parece envolver RI, hiperandrogenismo e aumento de adiposidade 1, 2, 54. Esses fatores
podem ter origem genética ou ambiental e estão interligado, um podendo desencadear ou
agravar o outro55. A RI pode ser genética, envolvendo defeitos nos primeiros passos na
sinalização ou no receptor de insulina56, ou secundária à obesidade. A hiperinsulinemia
compensatória aumenta a produção ovariana e adrenal de androgênios e reduz a produção
hepática da globulina ligadora dos esteroides sexuais (SHBG), aumentando a fração livre e,
portanto, ativa dos androgênios54. O hiperandrogenismo pode ser primário, causado por
defeitos enzimáticos ou secundário ao hiperinsulinismo e à obesidade54, 57. A obesidade por
sua vez, pode ser exógena ou agravada pelo hiperinsulinismo e hiperandrogenismo. Ela
15

também pode produzir maiores níveis de androgênios, provavelmente mediado por
hiperinsulinismo e níveis elevados de IGF-1 que aumentam a esteroidogênese nas células
adrenais e da teca ou ainda por maior conversão periférica de precursores a androgênios
ativos58.
Além disso, a teoria da programação fetal sugere que mudanças no microambiente
intrauterino ocasionem alterações epigenéticas no indivíduo57,

59-61

.

A adaptação fetal,

vantajosa na vida pré-natal, pode tornar-se desajustada ao ambiente pós-natal, aumentando o
risco de doenças cardiovasculares/metabólicas ao longo da vida62. Em fetos com crescimento
intrauterino restrito (CIUR), para garantir a sobrevivência e a redução de gasto energético, o
fluxo sanguíneo fetal é direcionado para órgãos essenciais (coração, cérebro e glândulas
adrenais). Ocorre aumento da produção de glicocorticoides, devido à hiperatividade do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal, e redução da secreção de insulina com aumento da resistência
periférica à mesma, redistribuindo a glicose disponível para o cérebro e coração em
detrimento dos tecidos periféricos, como o músculo esquelético (hipótese do fenótipo
poupador)63. Após o nascimento, a maioria das crianças nascidas PIG apresenta um padrão
rápido de crescimento e de ganho de peso (catch up growth) durante os primeiros anos de
vida64. O ganho de peso exagerado está associado à hiperinsulinemia, obesidade central,
disfunção de tecido adiposo57, maiores níveis de S-DHEA peripuberais7, início precoce da
adrenarca3, 7, 9, 65, PCOS66, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares na vida adulta62,
67, 68

.

Além disso, o excesso de esteroides (glicocorticoide ou androgênios) na vida

intrauterina pode provocar desregulação dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e/ou gonadal
e, na infância e adolescência, levar à maturação prematura adrenal e/ou ao aumento dos níveis
de hormônio luteinizante (LH), maior secreção de androgênios pelas células da teca e prejuízo
na foliculogênese/ ovulação na vida adulta61, 69. Contudo, nem todas as pacientes com PP ou
PCOS nascem com peso inadequado ou são filhas de mães hiperandrogênicas. Além disso, há
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estudos que não demonstraram associação entre o baixo peso ao nascer e o desenvolvimento
de PP70 ou PCOS ao longo da vida71 reforçando o conceito da etiologia multifatorial da
PCOS66.
Em conclusão, as evidências demonstram que meninas com PP possuem maior
prevalência de alterações metabólicas e desenvolvimento de PCOS na adolescência que a
população em geral. O aumento de fatores de risco cardiovascular em mulheres com PCOS já
está estabelecido72. Neste contexto, os objetivos dos nossos estudos foram analisar as
dimensões do ventrículo esquerdo e função cardíaca das meninas com PP quando comparadas
a controles, reproduzindo estudos já existentes em PCOS, e estudar a frequência de PCOS nas
meninas com PP na nossa população, além de identificar fatores preditores para o
desenvolvimento da síndrome.
Entre os anos 1998 e 2015, 83 meninas consultaram no ambulatório de Endocrinologia
Ginecológica do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(UEG/HCPA) devido ao surgimento de pelos pubianos antes dos 8 anos de idade. Dessas, 68
tiveram diagnóstico de PP e foram acompanhadas através de consultas médicas e exames
complementares periódicos, cujos dados foram registrados em protocolo específico,
constituindo-se uma coorte de meninas com pubarca precoce da UEG.
Entre 2010 e 2014, foi realizado um estudo de caso-controle aninhado à coorte, no
qual participaram as meninas com PP que possuíam idade entre 5 e 15 anos, não obesas, sem
uso de medicamentos ou comorbidades e meninas saudáveis que frequentaram os
ambulatórios do HCPA devido à vacinação, pós-operatório tardio de pequenas cirurgias ou
atendimento psicológico. Foi realizada avaliação ecocardiográfica pela mesma cardiologista
pediátrica não conhecedora do diagnóstico, em 35 meninas com PP e 35 meninas controles
pareadas pela idade, com o objetivo de avaliar a MVE, bem como a função sistólica e
17

diastólica cardíaca, além de possíveis associações dos parâmetros com RI e androgênios
(artigo original 1).
No início do ano de 2015, com o objetivo de avaliar a frequência de PCOS na coorte
de PP, foram aplicados os critérios diagnósticos de PCOS naquelas meninas com mais de 2
anos de menarca, separando-as nos grupos PCOS e não-PCOS. Foram analisados os dados
pré-puberais das meninas que tinham desenvolvido PCOS em comparação com as não-PCOS
com objetivo de identificar fatores preditores para o desenvolvimento da síndrome na PP.
Além disso, os dados pré-puberais foram comparados com um grupo de meninas saudáveis
pareadas pela idade (artigo original 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrou-se que na amostra de meninas com pubarca precoce (PP) estudada, as
mesmas apresentaram maior índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura
corporal, níveis de androgênios e resistência insulínca (RI); idade óssea com maior avanço
e telarca mais antecipada, além do aumento da massa do ventrículo esquerdo (MVE) e uma
possível disfunção diastólica subclínica quando comparadas a meninas saudáveis da mesma
idade e no mesmo estágio puberal. O aumento da MVE se associou aos níveis de
androgênios, adiposidade e RI. No grupo PP, estes três fatores contribuíram com 72% da
variação da massa de VE, sendo os androgênios e a gordura corporal fatores independentes
e a RI covariável da obesidade.
As meninas com PP acompanhadas na Unidade de Endocrinologia Ginecológica do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (UEG/HCPA) possuem frequência aumentada de
PCOS na adolescência. No entanto, a frequência de 44,1% de PCOS na coorte, apesar de
estar de acordo com dados da literatura, deve ser interpretada com precaução, pois se trata
de uma amostra acompanhada em ambulatório especializado, cuja procura por atendimento
tente a ser feita por meninas mais sintomáticas e, portanto, com mais predisposição ao
desenvolvimento de PCOS.
As meninas com PP obesas; com volume ovariano aumentado para a idade (≥ 1,17 mL),
HOMA-IR ≥ 2,42 e escore de hirsutismo ≥ 4 no período pré-puberal apresentam
predisposição a ter o diagnóstico de PCOS 4; 8; 7 e 2,7 vezes maior que as meninas com
PP com valores abaixo desses, respectivamente.
Com relação à associação entre o peso ao nascer, PP e PCOS, o peso ao nascer entre os
grupos PP e controle, bem como entre as PP com ou sem desenvolvimento de PCOS não
31

diferiu. A divergência deste resultado com o de outros autores pode dever-se à falta de
poder do estudo em detectar uma diferença ou à variabilidade genética e ambiental entre as
populações estudadas.
Os resultados sugerem que, apesar da PP ser considerada em muitos casos uma variação
normal da puberdade, as meninas que apresentam o surgimento precoce de pelos pubianos
associado a excesso de peso, maior RI, níveis de androgênios e/ou pontuações maiores no
escore de hirsutismo estão mais propensas a ter o diagnóstico de PCOS e alterações
cardiometabólicas posteriormente, necessitando, portanto, de acompanhamento com mais
atenção.
Novos estudos serão necessários para verificar se as alterações cardíacas subclínicas e
as características de PCOS persistirão na vida adulta das meninas com PP, bem como se
medidas para controle de peso, melhora da RI e/ou do hiperandrogenismo peripuberal
podem ser benéficas e evitar tais desfechos.
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