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Objetivo: avaliar um ciclo menstrual de adolescentes
eumenorréicas.
Casuística e Métodos: foram estudadas 55 adolescen-
tes entre 14 e 19 anos, com 12 ou mais meses após a
menarca. Investigaram-se os valores séricos de FSH
no início do ciclo menstrual, a porcentagem de ovula-
ção, o diâmetro folicular médio pré-ruptura ovular
(DFM), o datamento do endométrio, valores de
progesterona na fase lútea, a intensidade de
vascularização  e o índice de resistência do corpo lúteo
(IR). As correlações avaliadas incluíram: valores de FSH
com a duração da fase folicular (DFF), a DFF e o tempo
decorrido da menarca, valores de progesterona e a cor-
relação com a DFF, tempo decorrido da menarca,
vascularização e  o índice de resistência do corpo lúteo.
Resultados: observou-se correlação negativa entre os
valores de FSH e a DFF e ausência de correlação entre
a DFF e o tempo decorrido da menarca. O DFM foi de
18,7 mm. A porcentagem de ovulação diagnosticada pela
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ultra-sonografia transvaginal foi de 100%. As biópsias
de endométrio demonstraram padrão histológico de
aspecto secretor, sendo 85,5% dos endométrios com-
patíveis com o dia da fase lútea. A média das concen-
trações de progesterona foi de 10,6 ng/ml. As concen-
trações de progesterona no 12º dia após a ovulação
foram menores no grupo com DFF maior ou igual a 16
dias, em comparação ao grupo com DFF menor do que
16 dias. O IR foi de 0,41. Não foi evidenciada correla-
ção entre as concentrações de progesterona com a in-
tensidade de vascularização e o IR do corpo lúteo.
Conclusões: as adolescentes estudadas demonstraram
elevado potencial reprodutivo. A regularidade mens-
trual é parâmetro clínico importante, mais do que o
período de tempo decorrido após a menarca no diag-
nóstico da ovulação.
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