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Drilling ovárico: uma opção no tratamento da infertilidade
ovarian drilling: a therapeutic option in infertility
Ricardo Ribeiro*, Helena Leite**, Andreia Marques***, Nuno Pereira****, Sílvia Sousa*****, Sidónio Matias******
Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra
SUmmary
Aim: To evaluate the eficacy and safety of laparoscopic ovarian drilling (LOD) carried out in our
department, as well as its impact on the promotion of fertility.
Population and Methods: Retrospective analysis of the clinical iles of 53 patients, who were submitted to LOD between 2000 and 2006. The following parameters were evaluated to charecterise
the population: age, body mass index (BMI), origin, gynecologic and obstetric history and hormonal
proile. The sucess rate of the technique was evaluated according to obtained ovulation and pregnancy rates, as well as to the impact of surgery on clinical and laboratorial parameters.
Results: Mean age of patients was 29.9 years. The majority of patients (90.6%) has primary infertility. Twenty couples (37.7%) had other associated infertility factors. After LOD there was a signiicant
improvement in regularity of menstrual cycles (20.8% versus 64.1%, p<0.0001), hiperandrogenemia
(71.7% versus 22.6%, p<0.0001) and Lh/FSh ratio >2 (50.9% versus 20.7%, p<0.05). Excluding
pregnancies obtained with artiicial reproductive technologies, overall pregnancy rate was 39.2%,
with a mean interval between LOD and pregnancy of 10.8 months. Further exclusion of couples with
other infertility factors the pregnancy rate rose to 57.6%. A total of 40% of pregnancies occurred
within six months after surgery and there were two miscarriages (10%). No complications related to
surgery were documented.
Conclusion: LOD appears to be a sound therapeutic option in women with infertility and anovulation associated with polycystic ovarian syndrome resistant to clomiphene citrate.
Keywords: infertility; polycystic ovary syndrome; laparoscopy; ovarian drilling
iNTroDUção

O Síndrome dos Ovários Poliquísticos (SOP) é a
endocrinopatia mais frequente nas mulheres em idade
fértil, apresentando, nesta faixa etária, uma prevalência de 6 a 8 %1. É uma entidade clínica há muito reco*

Interno Complementar de Ginecologia e Obstetrícia
Assistente hospitalar Graduado
***
Assistente hospitalar
****
Interno Complementar de Ginecologia e Obstetrícia
*****Interno Complementar de Ginecologia e Obstetrícia
******Assistente hospitalar Graduado
**

nhecida, embora a sua etiopatogenia não esteja, ainda,
totalmente clariicada. Classicamente, o SOP caracteriza-se por hiperandrogenismo, anovulação e ovários
poliquísticos. No entanto, outras alterações têm sido
associadas a este síndrome incluindo a resistência à
insulina em 50 a 70% dos casos, a obesidade em 30 a
60% e a relação Lh/FSh superior a 2 em 20 a 60%2.
O facto de se tratar de uma doença multifacetada com
diversas expressões fenotípicas tem diicultado a sua
deinição, pelo que a Sociedade Europeia de Embriologia e Reprodução humana (EShRE) e a Sociedade
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Americana de Medicina da Reprodução (ASRM), em
2003, estabeleceram o Consenso de Roterdão com o
objectivo de uniformizar os critérios de diagnóstico do
SOP. De acordo com este consenso, o diagnóstico de
SOP baseia-se na presença de, pelo menos, dois dos
seguintes critérios: anovulação crónica, hiperandrogenismo (hirsutismo, acne) e/ou hiperandrogenémia e
aspecto ecográico de ovários poliquísticos, tendo garantida a exclusão de outras etiologias1,3.
A abordagem das doentes com infertilidade associada ao SOP engloba uma série de opções terapêuticas indutoras da ovulação, sendo o citrato de clomifeno o tratamento de primeira linha. No entanto, é
consensual que 15 a 20 % das doentes são resistentes
a este fármaco4. Existem outras possibilidades terapêuticas que podem ser utilizadas nos casos de resistência ao citrato de clomifeno. Pode optar-se por
uma abordagem farmacológica, através da utilização
de metformina, gonadotroinas ou inibidores da aromatase, ou por uma abordagem cirúrgica, através da
realização de drilling ovárico laparoscópico. As principais desvantagens das gonadotroinas são o facto de
serem dispendiosas e requerem uma monitorização
intensiva, devido à sua resposta imprevisível neste
grupo de doentes, com associação frequente a síndrome de hiperestimulação ovárica, gravidez múltipla e
abortamento espontâneo. São, no entanto, amplamente utilizadas.
Em 1935, Irving Stein e Michael Leventhal no
hospital Michael Reese de Chicago descreveram, pela
primeira vez, o tratamento cirúrgico do SOP. Estes
dois ginecologistas constataram que algumas doentes
com amenorreia e infertilidade submetidas a uma biópsia ou cirurgia ovárica tinham uma probabilidade
maior de engravidar nos anos subsequentes, o que os
levou a descrever a ressecção cuneiforme do ovário.
Acreditavam que ao ressecarem cerca de um terço do
parênquima ovárico estavam a eliminar o obstáculo
mecânico que impedia a ovulação5. No global, a taxa
de ovulação após a ressecção cuneiforme dos ovários
é de cerca de 80% com uma taxa de gravidez mais
baixa, variando entre 25 a 86%4. A incidência de aderências perianexiais em 30 a 100% dos casos (consideradas, só por si, um factor de infertilidade) e vários
casos descritos de falência ovárica prematura, por
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perda de tecido ovárico, levaram ao abandono deste
procedimento6. O interesse em torno da terapêutica
cirúrgica do SOP foi renovado por Gjonnaess, em
1984, ao descrever taxas de ovulação de 92% e de
gravidez de 80%, numa série de 35 doentes submetidas a uma nova técnica laparoscópica menos invasiva
e com menor probabilidade de ocorrência de aderências perianexiais4,6. Este procedimento designado por
drilling ovárico ou multiperfuração ovárica laparoscópica consiste na realização de múltiplos orifícios
na superfície do ovário com laser ou com electrocoagulação com o objectivo de proceder à destruição de
estroma ovárico produtor de androgéneos. Originalmente, Gjonnaess, descreveu a realização de 8 a 15
orifícios com 2 a 4 mm de profundidade na cápsula
de cada ovário, utilizando um eléctrodo monopolar
com energia de 300 a 400 W durante 2 a 4 segundos7.
Posteriormente, foram descritas várias variantes desta técnica. uma das mais consensuais, actualmente,
consiste na realização de 10 a 15 orifícios na cápsula
de cada ovário, utilizando um eléctrodo monopolar
com corrente de coagulação de 40 W durante 2 segundos8. A maioria dos estudos tem apontado taxas de
ovulação entre 70 e 90% e taxas de gravidez até 70%.
Os efeitos do drilling ovárico podem manter-se até 72
meses, havendo alguns autores a referir a presença de
ovulações regulares até 20 anos após a cirurgia9. Na
actualidade, esta técnica tem indicação no tratamento
da infertilidade em doentes com SOP e anovulação
resistente ao citrato de clomifeno.
obJecTiVoS

Avaliação da eicácia e segurança da realização de
drilling ovárico na terapêutica da infertilidade em
mulheres com SOP e anovulação resistente ao citrato
de clomifeno.
maTerial e méToDoS

Procedeu-se à análise retrospectiva, baseada na consulta dos processos clínicos de 53 doentes submetidas a
drilling ovárico no Serviço de Ginecologia da Maternidade Bissaya-Barreto, durante o período compreendido
entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2006 (7 anos).
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O SOP foi deinido de acordo com os critérios do
Consenso de Roterdão anteriormente referidos. A técnica de drilling ovárico utilizada consistiu na realização de 8 a 12 orifícios (dependendo da superfície da
cada ovário) perpendiculares à cápsula de cada ovário (evitando a região do hilo), utilizando uma agulha
monopolar com corrente de coagulação de 40 W durante 2 segundos, seguida de lavagem imediata com
solução salina para prevenção de aderências.
A caracterização da amostra baseou-se na avaliação dos seguintes parâmetros: idade, IMC, proveniência e antecedentes ginecológicos e obstétricos.
Procedeu-se à análise comparativa de variáveis clínicas, laboratoriais e imagiológicas antes e após a
realização do procedimento cirúrgico. A regularidade
dos ciclos foi avaliada, clinicamente, nos seis meses
anteriores e posteriores à cirurgia. Para a avaliação
laboratorial, foram realizadas colheitas de sangue
para estudo hormonal nos três meses que precederam

e que se seguiram ao drilling ovárico, durante a fase
folicular (entre os 2º e 4º dias do ciclo menstrual). As
mulheres com níveis de androgénios acima dos valores de referência utilizados pelo laboratório onde se
realizaram as análises (testosterona livre > 2,6pg/ml
ou androstenediona > 3,4ng/ml) foram consideradas
como tendo hiperandrogenémia. O seguimento das
doentes foi realizado por um período de 24 meses,
tendo apenas sido consideradas as gestações alcançadas neste período de tempo.
Os dados foram informatizados no programa Excel e a análise estatística foi efectuada com o programa SPSS version 16,0 for Windows.
reSUlTaDoS

A idade média das doentes submetidas a drilling ovárico laparoscópico foi de 29,9 ± 4,05 anos com idade
média da menarca de 12,81 ± 2,10 anos. Ao exame clí-

Quadro I. Caracterização das doentes submetidas a drilling ovárico laparoscópico

IMC: Índice de massa corporal; * Média ± desvio padrão; ‡Deinida como IMC >30 Kg/m2
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nico, veriicou-se um IMC médio de 27,82 ± 5,78 Kg/
m2, sendo que 39,6% (21/53) eram obesas (IMC> 30
Kg/m2). Das 53 doentes, 35,8% apresentavam sinais
de hiperandrogenismo, mais frequentemente acne e/
ou hirsutismo. Em termos imagiológicos, 79,2% das
doentes apresentavam critérios ecográicos de SOP,
ou seja, a existência de, pelo menos, 12 folículos em
cada ovário com 2 a 9 mm de diâmetro e/ou volume
ovárico >10 ml (Quadro I).
A maioria das doentes (90,6%) realizou a cirurgia no contexto de uma infertilidade primária. Foram
encontrados outros factores de infertilidade em 20
casais (37,7%), nomeadamente e por ordem decrescente: factor tubo-peritoneal (8/20), factor masculino
(4/20), factor uterino (3/20) e associação dos anteriores nos restantes casais (4/20). No que se refere à proveniência das doentes, veriicou-se que 33 (62,3%)
foram referenciadas da consulta externa e 20 (37,7%)
haviam recorrido a apoio médico em regime privado
para estudo da sua infertilidade.
Comparando os resultados obtidos antes e depois
da realização da cirurgia assistiu-se a uma melhoria na
regularidade dos ciclos menstruais, tendo triplicado
a percentagem de mulheres que apresentavam ciclos
menstruais regulares (20,8% vs 64,1%, p<0,0001).
Em termos laboratoriais, veriicamos que, previamente ao drilling ovárico, 71,7% das doentes apresentavam estudo hormonal compatível com hiperandrogenémia, tendo este valor diminuído para menos de um

terço após a cirurgia (22,6%, p<0,0001). Avaliando
a relação Lh/FSh, constatou-se uma diminuição de
40% no número de doentes com relação Lh/FSh >2
(50,9% vs 20,7%, p<0,05) (Quadro II).
Após a realização do drilling laparoscópico dos
ovários, obteve-se uma gravidez em 22 mulheres,
sendo que em duas foi obtida após técnicas de procriação medicamente assistida (PMA) em casais com
outros factores de infertilidade associados. Estas doentes foram excluídas da análise dos dados referentes
às gestações alcançadas, por não se poder relacionar
o sucesso obtido com o drilling ovárico efectuado.
Nas restantes 51 mulheres, foram alcançadas 20 gestações, o que perfaz uma taxa de gravidez de 39,2%.
No entanto, se incluirmos, apenas, os 33 casais sem
outros factores de infertilidade associados além do
factor anovulatório, conclui-se que a taxa de gravidez
alcançada foi de 57,6%. Analisando estas 20 gestações alcançadas, veriicou-se que o intervalo médio
entre a realização do drilling e a gravidez foi de 10,8
meses, sendo que 40% ocorreram nos primeiros 6
meses após a cirurgia e 65%, 75% e 100% ocorreram
até aos 12, 18 e 24 meses, respectivamente.
utilizaram-se fármacos indutores da ovulação em
27 mulheres (52,9%): citrato de clomifeno em 12
(23,6%), gonadotroinas em 9 (17,6%) e ambos em
6 (11,8%). A gravidez ocorreu espontaneamente em
45% das gestações (9/20), após indução da ovulação
com citrato de clomifeno em 30% (6/20) e após indu-

Quadro II. Resultados obtidos com drilling ovárico laparoscópico (I)
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Quadro III. Resultados obtidos com drilling ovárico laparoscópico (II)

* Média ± desvio padrão

ção da ovulação com gonadotroinas em 25% (5/20).
Das 20 gestações obtidas, 18 (90%) terminaram num
parto a termo e nas restantes 2 (10%) ocorreram abortamentos espontâneos do 1º trimestre. Não houve nenhuma gravidez ectópica ou gravidez gemelar (Quadro III).
Em termos de segurança da técnica de drilling ovárico laparoscópico, não há complicações a registar.
DiScUSSão

O SOP é a endocrinopatia mais frequente, podendo
ser identiicado em 75% das mulheres inférteis com
anovulação. Nestas doentes, o citrato de clomifeno
continua a ser o tratamento de primeira linha, com
taxas de ovulação e gravidez, descritas na literatura
de 80 a 85% e até 70%, respectivamente4. O drilling
ovárico por laparoscopia surge como uma das alternativas terapêuticas nas mulheres com SOP e anovulação resistente ao citrato de clomifeno. Esta técnica

laparoscópica tem um mecanismo de acção que não
está totalmente esclarecido. Estão demonstradas alterações endócrinas semelhantes às ocorridas com a
realização da ressecção cuneiforme dos ovários, embora com muito menor risco de ocorrência de aderências peri-anexiais e falência ovárica prematura. Está
largamente demonstrada uma diminuição na concentração sérica de Lh após a realização do drilling ovárico, assim como uma diminuição dos níveis circulantes de androgéneos, por provável destruição quer
de estroma ovárico produtor de androgéneos, quer de
folículos ricos neste tipo de hormona4,6,10. No entanto, o mecanismo de acção do drilling ovárico parece ser um pouco mais alargado que o simples efeito
mecânico. De facto, os trabalhos de Balen e Jacobs
demonstraram que a electrocoagulação unilateral de
um dos ovários seria suiciente para a ocorrência de
ovulação bilateral e que, inclusivamente, o ovário não
operado é, frequentemente, o primeiro a ovular, sugerindo que o drilling actua restaurando a função do
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eixo hipotálamo-hipóise-ovário11. Os resultados do
nosso estudo estão de acordo com as alterações endócrinas descritas na literatura. De facto, comparando
os dados pré e pós-drilling veriicamos uma diminuição estatisticamente signiicativa na percentagem de
doentes que apresentam estudo hormonal compatível
com hiperandrogenémia, passando de 71,7% das doentes para menos de um terço (22,6%). Da mesma
forma, no presente estudo, veriicou-se uma diminuição, com signiicado estatístico, de 40% na percentagem de doentes com relação Lh/FSh >2 (50,9% vs
20,7%). Estas alterações hormonais tiveram impacto
clínico, tendo triplicado a percentagem de doentes
com ciclos menstruais regulares (20,8% vs 64,1%),
diferença que também apresentou valor estatisticamente signiicativo.
A taxa de gravidez global do nosso estudo, após
exclusão de 2 casais que engravidaram com recurso
a técnicas de PMA, revelou-se um pouco inferior às
descritas na literatura (39,2%). No entanto, se nos limitarmos a avaliar os casais sem outros factores de
infertilidade conhecidos para além da anovulação feminina (critério adoptado por vários autores), obtivemos uma taxa de gravidez de 57,6%, enquadrável nos
resultados da literatura (entre 52 e 84%). Nos nossos
resultados, excluímos duas gravidezes alcançadas
com técnicas de PMA e incluímos apenas as gestações que ocorreram nos 24 meses após a realização
do drilling. há vários estudos que incluem prazos
mais alargados, o que favorece a publicação de taxas
de gravidez mais elevadas.
Em comparação com a utilização de gonadotroinas, o drilling ovárico tem sido apontado como apresentando resultados idênticos, embora aos 12 meses,
comparando com os 6 meses de utilização de gonadotroinas12. Com um bom resultado aos 6 meses pós-cirurgia (40% das gestações ocorreram neste período),
o nosso estudo parece comprovar este relativo atraso
do drilling ovárico, já que o intervalo médio entre a
realização do drilling e a gravidez foi de 10,8 meses.
Para além dos riscos inerentes a qualquer tipo de
cirurgia laparoscópica existem duas potenciais complicações particularmente associadas ao drilling ovárico: formação de aderências perianexiais e falência
ovárica prematura. Embora os estudos comprovem
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que a formação de aderências é nitidamente inferior
em relação à ressecção cuneiforme (10 a 20% versus
50 a 100%), esta é uma das desvantagens em comparação com as gonadotroinas13. No nosso estudo,
esta variável não foi avaliada, já que pressupõe a realização de uma segunda laparoscopia que não realizamos, por rotina, no nosso Serviço. Segundo alguns
autores, esta laparoscopia de second-look permite
diagnosticar e tratar, precocemente, as aderências
peri-anexiais, pelo que defendem a sua realização
sistemática13. No entanto, esta opinião não é consensual. A falência ovárica prematura, por destruição do
parênquima ovárico, é outra das possíveis complicações do drilling. No entanto, este risco é, sobretudo,
teórico, uma vez que não tem havido casos descritos
com a utilização de técnica adequada14,15. Na nossa
experiência que incluiu 53 cirurgias, não ocorreu nenhum caso de falência ovárica durante os 24 meses de
seguimento das doentes.
O drilling ovárico laparoscópico apresenta como
grande vantagem em relação à indução da ovulação
com gonadotroinas, o facto de não requerer uma monitorização intensiva da terapêutica. De facto, com
a realização da multiperfuração dos ovários não há
risco de ocorrência de gravidez gemelar, nem de hiperestimulação ovárica13. Os resultados do nosso estudo
comprovam estes dados, já que não ocorreu nenhuma
gravidez gemelar ou síndrome de hiperestimulação
ovárica. Com a realização de drilling ovárico, é menos frequente a ocorrência de abortamentos espontâneos do que com a indução da ovulação com gonadotroinas (14% vs 30-40%)16. Na nossa experiência,
obtivemos uma taxa de abortamento de 10% (2/20),
sendo que os 2 casos ocorreram, espontaneamente, no
primeiro trimestre.
Em termos de segurança, devemos referir que não
se registaram complicações dignas de registo intra ou
pós-operatórias.
O nosso estudo permite concluir que o drilling
ovárico laparoscópico constitui uma opção terapêutica eicaz e segura no tratamento da infertilidade em
mulheres com SOP e anovulação resistente ao citrato
de clomifeno. Apresenta taxas de ovulação e gravidez
semelhantes às obtidas com a utilização de gonadotroinas sem o risco de ocorrência de hiperestimu-
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lação ovárica ou gravidez gemelar13,17,18. Este facto
faz com que esteja, particularmente, indicado em doentes que habitam longe da instituição hospitalar ou
que têm diiculdade em lhe recorrer com a frequência necessária para uma monitorização intensiva da
estimulação hormonal. O drilling constitui, também,
o método de escolha em doentes com SOP submetidas a laparoscopia pélvica por outro motivo além
da infertilidade associada à anovulação resistente ao
citrato de clomifeno.
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