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Artigo de Revisão

Na edição anterior, o último parágrafo do artigo original “correlação entre os níveis de proteína c reativa ultra-
sensível e as características clínicas e laboratoriais em mulheres com síndrome do ovário policístico” (página 241) saiu 
incompleto . O correto seria:

“Por fim, considerações devem ser feitas a respeito da aplicabilidade prática dos nossos achados. Entendemos que 
os nossos achados contribuem para a compreensão da sOP como uma doença de manifestações metabólicas precoces. O 
dano endotelial parece se apresentar de forma subclínica, mesmo em idade jovem. Portanto, um melhor entendimento destes 
aspectos acrescenta e reforça o embasamento científico que tem norteado a abordagem diagnóstica e terapêutica da mulher 
com sOP, vislumbrando uma redução dos riscos à saúde a curto, médio e longo prazo.”
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