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DIATERMIA OVARIANA GUIADA POR ECOGRAFIA TRANSVAGINAL EM OVELHAS. 

Danielle Yuka Kobayashi, Anita Mylius Pimentel, Edison Capp, Helena Von Eye Corleta (orient.) 

(UFRGS). 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a desordem endócrino-metabólica mais freqüente em mulheres em idade 

reprodutiva. Caracteriza-se por hiperandrogenismo clinico e/ou bioquímico, anovulação e ovários com múltiplos 

folículos à ecografia. Quando existe infertilidade (por anovulação) o tratamento envolve a indução da ovulação. 

Atualmente medicamentos como o citrato de clomifene, metformina e gonadotrofinas são utilizados para induzir a 

ovulação, aumentando as taxas de gestação múltipla. A diatermia ovariana, realizada geralmente por via 

laparoscópica, é o método cirúrgico para tornar o ciclo ovulatório. A possibilidade de provocar aderências pélvicas 

pós-operatórias faz com que este procedimento seja menos utilizado. O desenvolvimento desta técnica com menores 

riscos associados está sendo estudado. Objetivo: Estabelecer a técnica de cauterização ovariana por via transvaginal 
utilizando ovelhas como modelo experimental. Método: A escolha do animal é explicada pela similaridade 

anatômica do ovário comparado ao de mulheres. As ovelhas serão anestesiadas, será realizada ecografia transvaginal 

e, em seguida, será acoplado o guia ao transdutor e a agulha de cauterização. Essa agulha foi confeccionada em aço 

inox e possui, na única parte sem isolamento, a conexão para o eletrocautério. Será aplicada voltagem de 40 W por 2 

s em 5 pontos do parênquima ovariano esquerdo e por 4 s no direito. Dois dias depois, as ovelhas serão abatidas e 

serão coletados os ovários para análise. A lesão ovariana provocada pela cauterização será macro e 

microscopicamente analisada. Resultados: Foi realizada ecografia transvaginal e punção ovariana em uma ovelha, 

demonstrando ser possível a abordagem ovariana com a agulha desenvolvida. Conclusão: Este trabalho avaliará 

experimentalmente uma nova abordagem para realizar diatermia ovariana. Espera-se contribuir para a promoção de 

ovulação monofolicular em pacientes com SOP. (PIBIC). 
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