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RESUMO 
 

VIEIRA, J. A. Estresse oxidativo e alterações nos perfis de expressão gênica em 

idosos com comprometimento cognitivo leve. 2019. 80f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019. 

 

O envelhecimento é marcado pelo declínio funcional e cognitivo com maior 

suscetibilidade a doenças relacionadas à idade, sendo a idade um dos principais 

fatores de risco para doenças neurodegenerativas. O decaimento da cognição normal 

associado à idade, sem o declínio funcional, é caracterizado como Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL). No funcionamento normal do metabolismo, há o equilíbrio entre 

a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a defesa antioxidante, mas 

quando há o desequilíbrio entre a geração de ROS e a ineficácia dos mecanismos 

celulares de defesa antioxidante ocorre o estresse oxidativo, culminando em 

instabilidade genômica. A hipótese do presente trabalho é que os pacientes com CCL 

e os indivíduos sadios (N-CCL) apresentam níveis diferentes de dano oxidativo no 

DNA, alterações em genes associados à progressão do ciclo celular e reparo do DNA, 

além de alterações ao nível de mitocôndrias. Sendo assim, o presente estudo 

consistiu em analisar as alterações celulares e moleculares em células 

mononucleares do sangue periférico de pacientes com CCL comparados ao grupo    

N-CCL. A análise dos níveis de danos no DNA (ensaio cometa com OGG1) em células 

mononucleares, realizada para os grupos N-CCL (n = 17) e CCL (n = 9), indicaram um 

nível elevado de dano oxidativo (8-oxodG), estatisticamente significativo (p<0,01) em 

CCL comparado ao N-CCL, mas não houve diferença significativa entre os grupos 

estudados para os resultados quanto ao dano basal no DNA (ensaio cometa 

convencional). Para alguns indivíduos de ambos os grupos, N-CCL (n = 7) e CCL         

(n = 6), foi analisada a expressão de genes com funções associadas ao estresse 

oxidativo, progressão do ciclo celular e dano ao DNA. Os níveis de expressão 

transcricional dos genes ATM, ATR e MTH1 não foram alterados; apenas o gene 

CDKN1A apresentou expressão significativamente aumentada em CCL em relação 

ao grupo N-CCL. A análise de expressão proteica para SOD1 e TP53, realizada por 

Western Blot, mostrou que somente a TP53 apresentou um aumento significativo 

(p<0,05) de aproximadamente 1,9 vezes nos indivíduos CCL, comparativamente ao 

grupo N-CCL. Por meio de citometria de fluxo utilizando corantes fluorescentes, foram 



avaliadas alterações nos níveis de ROS intracelular e em parâmetros mitocondriais 

(massa, potencial de membrana, níveis de ROS), sendo observadas alterações 

significativas apenas na massa mitocondrial (p<0,05) em pacientes com CCL 

comparados aos N-CCL, não havendo diferenças entre os grupos quanto aos demais 

parâmetros. Em conjunto, os resultados indicaram níveis aumentados de dano 

oxidativo ao DNA, alteração na massa mitocondrial e maior expressão do gene 

CDKN1A nos pacientes com CCL. Ainda que com um número de amostras limitado, 

os resultados mostraram que lesões oxidativas, alterações na expressão de TP53 e 

na massa mitocondrial dos pacientes CCL possam representar características 

relevantes nos estágios iniciais da demência, mas ainda, sem manifestações 

fenotípicas de maior gravidade.  

 

 

  

Palavras-chave: comprometimento cognitivo leve, estresse oxidativo, ciclo celular, 

dano e reparo do DNA, alterações mitocondriais, envelhecimento. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

VIEIRA, J. A. Oxidative stress and alterations in gene expression profiles in 

elderly with mild cognitive impairment. 2019. 80f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019. 

 

 

Aging process is marked by functional and cognitive decline with increased 

susceptibility to age-related diseases, and age itself seems to be a main risk factor for 

neurodegenerative diseases. The age-related decay of normal cognition is 

characterized as Mild Cognitive Impairment (MCI). In the normal functioning of the 

metabolism, there is a balance between the production of reactive oxygen species 

(ROS) and antioxidant defense, but when there is an imbalance between the increase 

of ROS and the inefficacy of the cellular mechanisms of antioxidant defense, oxidative 

stress occurs, culminating in genomic instability. The hypothesis of the present work is 

that patients with MCI and healthy individuals (N-MCI) present different levels of DNA 

oxidative damage, changes in the expression of genes associated with cell cycle 

progression and DNA repair, as well as changes in mitochondria. The present study 

consisted of analyzing cellular and molecular alterations in peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC) of MCI patients compared to the N-MCI group. Analysis of 

DNA damage levels (hOGG1 assay) was performed in PBMC of  N-MCI (n = 17) and 

MCI (n = 9) groups of patients; the results indicated a higher level of oxidative damage  

(8-oxo-dG) (p <0.01) in MCI compared to N-MCI, but there was no significant difference 

between the two groups regarding DNA damage levels (conventional comet assay). 

For few individuals from both groups, N-MCI (n = 7) and MCI (n = 6), transcript and 

protein expression were evaluated for genes associated with oxidative stress, cell 

cycle progression and DNA damage. The levels of transcript expression of ATM, ATR 

and MTH1 genes were not changed, but only the CDKN1A gene showed a significant 

increase in the expression level in MCI compared to the N-MCI group. The expression 

of SOD1 and TP53 proteins, analyzed by Western blot, showed that only TP53 

presented a significant increase (p <0.05) of approximately 1.9 times more in MCI, 

compared to N-MCI patients. By using flow cytometry with fluorescent dyes, we 

analyzed intracellular ROS and mitochondrial parameters (mass, membrane potential, 

ROS levels) in PBMCs; significant changes were observed only for mitochondrial mass 



(p <0.05) when MCI patients were compared to the N-MCI group. Therefore, the results 

indicated increased levels of oxidative DNA damage, altered mitochondrial mass and 

increased CDKN1A gene expression in MCI patients. Although with a limited number 

of samples, the present results showed that oxidative damage, alterations in TP53 

expression and mitochondrial mass of MCI patients may represent relevant 

characteristics in the early stages of dementia, but still without perceptible phenotypic 

manifestations. 

 

 

Keywords: mild cognitive impairment, oxidative stress, cell cycle, DNA damage and 

repair, mitochondrial alterations, aging. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Envelhecimento e declínio cognitivo 

 

 Nas últimas décadas tem sido observado um evidente aumento na expectativa 

de vida da população humana, gerando um grande impacto sob o ponto de vista 

socioeconômico. No Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que em 2018, a média de expectativa de vida da população brasileira 

é 76 anos, sendo 72,5 para a população masculina e 79,6 anos para a feminina. Para 

este ano (2019), a projeção calculada para indivíduos com idade superior a 65 anos, 

é de aproximadamente 19,2 milhões de idosos no Brasil, representando 9,2% da 

população brasileira (IBGE, 2019). 

O processo de envelhecimento pode ser entendido como resultado da 

involução progressiva dos sistemas fisiológicos com o decorrer do tempo, levando a 

uma deterioração de capacidades e de aptidões, tanto físicas quanto cognitivas 

(KNIGHT, 2017). Com a deterioração progressiva dos sistemas fisiológicos, 

considera-se normal que haja um declínio cognitivo devido à maior dificuldade em 

processar e armazenar novas informações com o avanço da idade, especialmente em 

pessoas com idade superior a 65 anos (TRICCO, 2012; ESHKOOR, 2014).  Portanto, 

é importante diferenciar os diversos graus de magnitude do comprometimento 

cognitivo normal relacionado à idade, com as condições mais acentuadas, tais como 

o comprometimento cognitivo leve (CCL) e demência (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013). 

A demência é caracterizada clinicamente quando há a deterioração do 

desempenho cognitivo no qual o indivíduo não consegue manter uma função diária 

independente (IOM, 2015), diferentemente do comprometimento cognitivo relacionado 

à idade, no qual corresponde a mudanças na memória e cognição, que são vistas com 

o avanço da idade, mas de tal forma que não afete a independência diária 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; SACHDEV ET AL, 2014). Com o 

passar do tempo, ocorre gradativamente um aumento de instabilidade genômica 

(BURHANS E WEINBERGER, 2007), sendo a idade o principal fator de risco para 

neurodegeneração, declínio cognitivo e doenças cardiovasculares (LÓPEZ-OTÍN et 
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al., 2013; KENNEDY, 2014). As habilidades relacionadas ao raciocínio conceitual, 

memória, pensamento abstrato e resposta de processamento vão diminuindo 

gradativamente, devido à maior dificuldade para processar e armazenar novas 

informações (WISDOM, 2012; KANE, et al., 2017).  

 O processo de declínio cognitivo devido ao envelhecimento tem sido 

principalmente relacionado a vias ligadas ao estresse oxidativo, havendo evidência de 

que genes-chaves possam estar implicados na longevidade humana, no declínio da 

eficiência de reparo do DNA, na disfunção mitocondrial e também no encurtamento 

dos telômeros (LÓPEZ-ÓTIN ET AL., 2013; DEBRABANT ET AL., 2014; SILVA, 

2015). Entretanto, ainda, esse tema constitui um grande desafio para a ciência, 

requerendo pesquisas no âmbito multidisciplinar, sendo crucial a fundamentação 

científica em termos de abordagem genética, as quais possam identificar as 

alterações responsáveis pela transição de um estado considerado normal para uma 

condição patológica. 

 

 

1.2 Comprometimento Cognitivo Leve 

 

O CCL, clinicamente, se refere ao comprometimento cognitivo em grau acima 

do que é esperado para o comprometimento cognitivo normal relacionado à idade. Os 

pacientes com CCL podem apresentar deficiências mensuráveis em qualquer um dos 

domínios cognitivos, ou seja, a aprendizagem e memória, interação social, linguagem, 

visão espacial, pensamento abstrato ou execuções de tarefas diárias. No entanto, os 

pacientes com CCL não possuem comprometimento em suas atividades diárias 

(GAUTHIER ET AL., 2006; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). No 

Brasil, a taxa de prevalência de indivíduos com CCL foi de 6.1%, com incidência de 

13.2/1000 pessoas/ano com idade igual ou superar a 60 anos (BRUCKI, 2013).   

Outro fator de risco para o declínio cognitivo é a desnutrição (TANIGUCHI, 

2014). Neste estudo, a frequência de desnutrição foi significativamente maior no grupo 

de idosos com idade acima de 64,5 anos e com CCL, quando comparada ao grupo de 

idosos com cognição normal. Além disso, a análise revelou que as associações entre 

CCL e deficiência nutricional permaneceram significativas após o ajuste para idade, 

analfabetismo e depressão (OGAWA, 2014). Uma possível correlação também foi 
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encontrada entre deficiência em nutrientes específicos, como a vitamina B12 e o 

folato, e diminuição da função cognitiva (MOORE, 2012; MICHELAKOS, 2013). Esses 

resultados sugerem que o CCL possa estar associado à desnutrição, o que enfatiza a 

importância da identificação precoce do estado nutricional desses idosos.  

Embora o CCL seja uma condição de maior risco à progressão para a 

demência, em alguns casos, pode ocorrer um retorno à cognição normal, ou 

permanecer estável sem haver progressão para o estágio de demência (WARD, 2012; 

ODAWARA, 2014; ALZHEIMER ASSOCIATION, 2017). Neste contexto, é 

fundamental a identificação de indivíduos com CCL durante a fase de pré-demência, 

principalmente aqueles com problemas de memória, que são mais propensos a 

desenvolverem a Doença de Alzheimer (DA) ou outras demências, comparados aos 

que apresentam cognição normal. Por outro lado, nem sempre o declínio cognitivo 

culminará em demência (GAUTHER, 2006; WARD, 2012; SACHDEV ET AL, 2014). 

O diagnóstico clínico para CCL é realizado por um médico especializado com 

base nos sintomas do paciente, nos dados de avaliação da função de independência 

e atividades diárias, avaliação de humor, exame neurológico no consultório, 

informação de um cuidador próximo e avaliação do estado mental. 

Caso haja dificuldade em confirmar o diagnóstico de CCL ou alterações 

cognitivas, são necessários outros exames para avaliação de imagens cerebrais 

(tomografias e/ou ressonância magnética nuclear) e outras análises complementares 

realizadas em sangue, tais como: hemograma completo, dosagem de sódio, potássio, 

cálcio, ureia, creatinina, glicemia de jejum, enzimas hepáticas (aspartato 

aminotransferase e alanina aminotransferase), hormônio tireoestimulante (TSH), 

vitamina B12, folato e sorologias para sífilis (VDRL – Venereal Disease Research 

Laboratory) e HIV (vírus da imunodeficiência humana)  (ALZHEIMER ASSOCIATION, 

2017).  

Esses métodos, no entanto, podem mascarar a variabilidade de desempenho 

entre indivíduos que não conseguem concluir a tarefa e mostram um alto número de 

falsos positivos. De fato, considera-se que o CCL possa ser clinicamente detectado 

numa fase precoce, antes do desenvolvimento da DA, representando o desvio do 

declínio cognitivo inicial em relação ao envelhecimento normal, sendo interessante o 

fato de que nem todos os casos de CCL evoluem para DA, ressaltando a importância 

de estudos para tentar determinar o limiar entre essas condições (CLEMENTE, 2008). 
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Por essa razão, é muito importante examinar essas mudanças em nível 

molecular e elucidá-las precocemente por meio de biomarcadores moleculares 

(CUMMINGS, 2010). 

Ainda não há nenhum tipo de tratamento farmacológico aprovado para o CCL; 

entretanto, a progressão pode ser retardada ou interrompida com exercícios mentais, 

mudanças no estilo de vida e estado nutricional, os quais podem reverter os sintomas 

do CCL (SANFORD, 2017; ALZHEIMER ASSOCIATION, 2017). 

 

 

1.3 Declínio cognitivo e doença de Alzheimer 

 

A DA é uma doença crônica e complexa, na qual ocorre destruição progressiva 

e irreversível de neurônios, gerando a desregulação de múltiplas vias biológicas, 

decorrentes de alterações moleculares, genéticas, epigenéticas, neurofisiológicas, 

cognitivas e comportamentais (AVRAMOPOULOS, 2009; ZHAO E 

BHATTACHARJEE et al., 2015). Em 2018, 50 milhões de pessoas no mundo foram 

identificadas com a DA e estima-se que esse número triplicará para aproximadamente 

150 milhões de indivíduos até 2050 (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 

2018). Além da perda neuronal, outras alterações também têm sido associadas à DA, 

tais como a perda de massa branca, disfunção mitocondrial, deposição de beta 

amiloide (Aβ) e processos inflamatórios (HIRAI e ALIEV et al. 2001; ISAACS e SENN 

et al. 2006). 

Os marcadores neuropatológicos mais frequentes observados em DA são: a) a 

agregação de peptídeos Aβ (peptídeos Aβ) em oligômeros, uma estrutura compacta 

fora dos neurônios; b) emaranhados neurofibrilares (NFT – neurofibrilary tangles), os 

quais são agregados de proteína tau hiperfosforilada, com localização intracelular; c) 

processo inflamatório; d) danos na substância branca. O peptídeo Aβ é derivado do 

processamento proteolítico anormal da proteína precursora amiloide (APP) por 

enzimas de processamento (β- e γ-secretases). Essas proteínas alteradas são 

depositadas como placas extracelulares chamadas placas de beta amiloide 

(GORLOVOY, 2009). A atrofia da massa cinzenta retrata a progressão da patologia, 

constituindo um marcador precoce eficaz in vivo da DA, mesmo que as mudanças 
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estruturais no lobo temporal medial sejam generalizadas em estágio precoce da 

doença (MCEVOY, 2009). 

As características histológicas dos pacientes com DA, em nível histopatológico, 

são detectadas quando os pacientes apresentam neurodegeneração e perda de 

sinapses, que são alterações relacionadas à memória e funções cognitivas (SINGH, 

SRIVASTAV et al., 2016), sendo o envelhecimento o principal fator de risco 

(BLENNOW, LEON et al., 2006). A etiologia da DA em nível celular e molecular ainda 

não é compreendida, mas a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo podem 

desempenhar papéis cruciais no desenvolvimento da doença (MOREIRA E 

CARVALHO, 2010; BHAT, 2015; LIU, 2017). Anormalidades mitocondriais, tais como 

o aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês Reactive oxygen species) 

e deficiência de defesa antioxidante são eventos chave nessa patologia (GARCÍA-

ESCUDERO, 2013; LIU, 2017). 

As alterações fisiopatológicas que causam o comprometimento cognitivo, 

funcional e comportamental em DA se iniciam vários anos ou talvez décadas antes 

mesmo do início dos sintomas clínicos reconhecíveis (VILLEMAGNE, 2015). Contudo, 

a identificação da DA no período pré-clínico é realizada por exclusão de outras 

demências (MCKHANN E DRACHMAN et al., 1984; FRED, 2013). Nesse período pré-

clínico, existe a oportunidade para intervenções clínicas com o propósito de retardar 

a progressão das alterações patológicas, tais como o comprometimento cognitivo e a 

demência. Nas condições atuais, o diagnóstico definitivo da DA só pode ser realizado 

quando há confirmação histopatológica de uma biópsia ou autópsia, embora os 

avanços ocorridos nos exames de imagem neuroestrutural por ressonância magnética 

tornem possível o diagnóstico ante-mortem (SPERLING, 2014; TOSUM, 2017),  

 

 

1.4 Danos no DNA, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial  

 

No funcionamento normal do metabolismo, o equilíbrio entre a produção de 

ROS e a defesa antioxidante é mediado por enzimas antioxidantes, tais como a 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase e catalase, entre outras, além de 

pequenas moléculas com função antioxidantes, como as vitaminas. Porém, há dados 

consistentes na literatura que demonstram que a falta de equilíbrio entre a geração de 
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ROS e a ineficácia dos mecanismos celulares de defesa antioxidante resultam em 

estresse oxidativo, culminando em instabilidade genômica (SAHA et al., 2005; KONG, 

2014). 

Em sangue periférico, tem sido relatado que o estresse oxidativo  ocasiona 

aumento significativo de danos no genoma do DNA mitocondrial (DNAmt) (LOVELL, 

2007), peroxidação lipídica (IYAMA E WILSON, 2013; BOLISETTY E JAIMES, 2013), 

deficiência dos mecanismos de reparo do DNA em pacientes com DA (Leandro, et al, 

2013; YU et al., 2018), redução da síntese de ATP e distúrbios mitocondriais (OCHOA 

et al., 2011). 

As ROS constituem um grupo de moléculas geradas como subprodutos do 

metabolismo celular, derivadas do oxigênio e provenientes principalmente da 

respiração aeróbica. São agentes endógenos que mais causam danos endógenos à 

molécula de DNA e em nucleotídeos livres, podendo ser derivadas de radicais livres, 

como os radicais hidroxil e superóxido, ou de moléculas que não são radicais livres, 

como o peróxido de hidrogênio (BOLISETTY E JAMES, 2013). 

Os radicais livres são moléculas ou fragmentos de moléculas que possuem um 

elétron não pareado que os tornam instáveis, reativos e altamente transitórios, com 

potencial para reagir com outra molécula. Para estabilizar o radical livre ocorre a 

captura de um elétron de uma molécula que consequentemente irá causar alterações 

estruturais, além de oxidação específica de bases ou quebras nas cadeias do DNA. 

Em condições normais, 2 a 5% do oxigênio consumido pelas mitocôndrias são 

convertidos em ROS (ZWART al., 1999; Kim et al. 2015); além disso, existe também 

a produção de ROS por fontes exógenas, como compostos químicos, radiações 

ionizantes e luz ultravioleta (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 1988; IYAMA e WILSON, 

2013). Embora várias bases no DNA possam ser oxidadas pelas ROS, a 7,8-di-hidro-

8-oxo-desoxiguanosina (8-oxo-dG) tem sido a principal lesão estudada, além de ser 

um biomarcador amplamente empregado na análise de danos no DNA nuclear e 

mitocondrial (SHAO et al., 2008). 

 A deoxiguanosina (dG) sofre alteração para 8-oxo-dG quando o DNA é 

alvejado por ROS no oitavo carbono. Embora as outras bases (adenina, citosina e 

timina) do DNA possam reagir com os íons hidroxila de modo semelhante, a guanina 

é a mais facilmente oxidada devido ao potencial de oxidação relativamente maior. 

Portanto, a lesão 8-oxo-dG é o biomarcador mais abundante e promutagênico e, 
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portanto, um importante marcador para danos no DNA causados pelo estresse 

oxidativo.  

As principais enzimas responsáveis pelo reparo da guanina oxidada são:  

OGG1 (8-oxoguanine DNA glycosylase), MTH1 (MutT homolog-1) e MUTYH (MutY 

homolog). As ROS geram a 8-oxodG no DNA e 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine-5'-

triphosphate (8-OH-dGTP) em nucleotídeos livres. As lesões podem ser removidas 

pela enzima OGG1, a qual restaura o pareamento correto G:C. Caso não haja reparo 

por excisão de base (BER), será gerado um erro de pareamento durante a síntese de 

DNA resultando no pareamento incorreto G:A. A Adenina pareada à guanina oxidada 

pode ser removida pela enzima MUTYH, sendo que na etapa seguinte, poderá 

incorporar a base correta. Se a Adenina não for removida, irá parear-se com T na 

próxima duplicação do DNA, levando à transversão C:G para T:A. Já a enzima MTH1 

hidrolisa nucleotídeos livres 8-OH-dGTP para formar monofosfatos, pois quando um 

8-OH-dGTP é erroneamente incorporado à fita oposta a A pela DNA polimerase, a 

guanina oxidada irá provocar inserção de C na próxima duplicação do DNA, gerando 

transversões T:A para G:C (Figura 1) (BRUNER et al., 2000; NOHMI et al., 2005). 

Por ser uma das primeiras enzimas a atuar no reparo do DNA, a OGG1 é 

considerada uma enzima fundamental no sistema celular de prevenção de danos 

oxidativos, sendo que um aumento na expressão da mesma pode ser um indicador 

indireto da resposta celular ao aumento da oxidação da guanina (NOHMI et al., 2005). 
Conforme mencionado anteriormente, os danos estruturais ao longo do tempo 

culminarão em processo de estresse oxidativo, o que contribui para o envelhecimento 

e declínio cognitivo, o qual é observado em uma variedade de doenças degenerativas 

(MILLER, BUETTNER et al., 1990; LOBO et al., 2010).  
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Figura 1 - Representação esquemática dos mecanismos de reparo da 8-oxodG pelas enzimas 
OGG1, MUTYH (MYH) e MTH1 

 

C: Citosina, G: Guanina, A: Adenina, T: Timina, GO: Guanina Oxidada.  

Fonte: Adaptado de NOHMI et al. (2005). 

 

 

Algumas alterações neuropatológicas são observadas, tanto em pacientes com 

CCL quanto em DA, como as placas neuríticas nas regiões neocorticais e os 

emaranhados neurofibrilares no lobo temporal (MARKESBERY, 2006). Os pacientes 

com DA possuem o mesmo comprometimento da função mitocondrial que os 

indivíduos com CCL e estão sob maior estresse oxidativo em comparação com os 

sadios (RETZ et al., 1998), o que acarreta diminuição da atividade da enzima 

citocromo c oxidase (VALLA et al., 2006), diminuição do potencial de membrana 

mitocondrial e redução no conteúdo de citocromo c mitocondrial (SILVA et al, 2013).  

Embora a natureza da patogênese seja complexa na DA, sabe-se que o 

estresse oxidativo desempenha um papel fundamental, mesmo nos estágios iniciais 

da doença (CHANG et al., 2014). Assim, embora haja evidência de que a disfunção 
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mitocondrial possa desempenhar um papel crítico no CCL e na sua progressão para 

DA, os mecanismos subjacentes ainda são pouco compreendidos. 

A prevalência de pacientes que apresentam CCL tem aumentado em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, dado o envelhecimento demográfico rápido. 

Sob essas condições, torna-se prioritária a identificação de indivíduos com risco de 

desenvolver demência, visto que essa identificação precoce nos estágios iniciais da 

doença possibilita direcionar os pacientes para intervenções preventivas. O CCL é 

uma fase intermediária entre declínio cognitivo e demência, relacionadas ao 

envelhecimento normal, portanto, a identificação de indivíduos com CCL apresenta 

grande importância na intervenção precoce, prevenção e tratamentos adequados 

para os pacientes.  

Os indivíduos com CCL constituem um grupo de alto risco para evolução 

demencial, havendo dados na literatura indicando que estes desenvolvem demência 

em 10% a 15% dos casos por ano, em comparação com a população geral, cuja taxa 

é em torno de 1% a 2% dos idosos (ODAWARA, 2012; PINTO e SUBRAMANYAM, 

2009; RASHID et al, 2012). De fato, é indiscutível a necessidade de compreender as 

mudanças cognitivas que acompanham o envelhecimento, tanto em estado normal 

como patológico. Embora haja indivíduos que não demonstrem tais condições 

atribuídas ao CCL, estes podem sofrer alterações cognitivas sutis, porém, não 

perceptíveis, sendo que estas provavelmente podem se associar a alterações 

moleculares, as quais são detectáveis por métodos de análise molecular. 

Portanto, a busca por alterações moleculares que possam ser detectadas 

nesses pacientes apresenta grande relevância, além de grande potencial para a 

compreensão do processo de envelhecimento e do início do estado patológico, o que 

poderá fornecer dados interessantes em termos de prevenção e diagnóstico.  

A hipótese do presente trabalho é que os pacientes com CCL e os indivíduos 

sadios (N-CCL) apresentam níveis diferentes de dano oxidativo no DNA, alterações 

em genes associados à progressão do ciclo celular e reparo do DNA, além de 

alterações ao nível de mitocôndrias. Sendo assim, o presente estudo consistiu em 

analisar as alterações celulares e moleculares em células mononucleares do sangue 

periférico de pacientes com CCL comparados ao grupo N-CCL.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

  

Comparar marcadores de estresse oxidativo, alterações em genes associados à 

progressão do ciclo celular e reparo do DNA, bem como avaliar níveis de danos oxidativos 

no DNA e alterações mitocondriais, em PBMC de pacientes com CCL e idosos sadios 

(grupo controle: N-CCL). 

 
 
 
 

2.2. Objetivos específicos  

 
 

I. Avaliar os níveis de danos basais no DNA, isto é, quebras simples e duplas.  

II. Mensurar os níveis de danos oxidativos a partir das quebras simples e duplas no 

DNA. 

III. Analisar os perfis de expressão transcricional de genes com funções associados 

ao estresse oxidativo, danos e reparo do DNA. 

IV. Avaliar a expressão das proteínas SOD1 e TP53 visando identificar possíveis 

diferenças nos níveis de expressão das mesmas em PBMC de N-CCL e CCL. 

V. Quantificar os níveis de ROS celular.  

VI. Analisar os parâmetros mitocondriais, como detecção e quantificação de ROS 

mitocondrial, alterações no potencial de membrana e massa mitocondrial.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Grupos de pacientes e controles  

 

Foram coletadas amostras de dois grupos de pacientes e controles, compostos 

por idosos, com faixa etária entre 74 a 94 anos, de ambos os sexos. O primeiro grupo 

é composto por 11 pacientes diagnosticados com CCL, e o segundo grupo, 19 

indivíduos controles (N-CCL). As amostras de voluntários dos dois grupos foram 

coletadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) ou em domicílio, após 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo A).  

A abordagem para participação e coleta de material biológico foi realizada pelo 

pesquisador responsável de forma individual, abrangente, esclarecida e explicativa, 

sobre a importância da participação na pesquisa. Em geral, as entrevistas dos 

indivíduos ocorreram no momento do retorno das consultas no HCRP ou por meio de 

uma visita domiciliar agendada por telefone.  

Os critérios de inclusão para o primeiro grupo foram: faixa etária entre 66 e 95 

anos de idade, presença de um informante capaz de fornecer informações 

consistentes, ter se submetido a exame neurológico, exames complementares e 

avaliação neuropsicológica, apresentar diagnóstico clínico de CCL e possuir qualquer 

nível de escolaridade. Para o segundo grupo, os critérios de inclusão foram: faixa 

etária entre 66 a 95 anos de idade, sem queixas de memória e funcionalidade normal 

sob o ponto de vista cognitivo e qualquer nível de escolaridade.  

Os critérios de exclusão para os dois grupos foram os seguintes: pacientes que 

apresentarem condições como: depressão (não tratada), uso de medicamentos 

controlados, doenças crônicas degenerativas e cardiopatias, uso de drogas 

psicotrópicas, portadores de doenças psiquiátricas, obesos e desnutridos. Foram 

também excluídos fumantes e etilistas.  

Todos os indivíduos que concordaram em participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo B e C). Os voluntários 

do primeiro (CCL) e segundo grupo (N-CCL) foram avaliados no Ambulatório de 

Geriatria das Demências e submetidos ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

(FOLSTEIN, 1975), CAMCOG (Cambridge Cognitive Examination) (BOTTINO et al., 

2001), Escala Clínica de Demência (Clinical Dementia Rating – CDR) e o teste do 
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relógio (Hughes et al., 1982), Atividade da vida diária (Activities of Daily Living – ADL) 

(KATZ, 1963), escala de Cornell Scale para classificar baseado nos sintomas da 

depressão (ALEXOPOULOS et al., 1988), Mini Avaliação Nutricional (NESTLÉ, 1998) 

e Questionário do Informante sobre o Declínio Cognitivo do Idoso (Informant 

Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly – IQCODE) (JORM, 1994).  

Além das avaliações acima mencionadas, os pacientes realizaram uma série de 

exames de rotina, tais como: ressonância magnética nuclear (RMN), hemograma 

completo, dosagem de sódio, vitaminas B12 e B9, hormônio estimulante da tireoide 

(TSH), potássio, cálcio total e ionizado, provas de função renal e hepática, enzimas 

hepáticas, hormônios tireoidianos e sorologia para sífilis e HIV. Estas avaliações foram 

realizadas pela médica Dra. Rívia Siqueira Amorim (GEDEM), especialista e 

doutoranda da própria instituição (HC – FMRP), sob a supervisão do Prof. Dr. Júlio 

Cesar Moriguti. Todos os medicamentos usados pelos voluntários foram anotados 

para posterior interpretação dos dados, visto que estes podem interferir nos 

resultados.  

 

 

3.2 Avaliação Nutricional  

 

Os participantes da pesquisa pertencentes aos dois grupos foram triados no 

momento da coleta do material biológico, através da Mini Avaliação Nutricional (MAN), 

descrito no “Guia para completar a Mini Avaliação Nutricional”, desenvolvido pela 

Nestlé® Nutrition Institute, seguindo os parâmetros de referência adotados para 

classificar o estado nutricional.  

 O MAN é um instrumento de avaliação simples e de rápida aplicação, pelo qual 

é possível avaliar o estado nutricional dos idosos. Esse instrumento foi aplicado no 

presente estudo visando detectar a presença de desnutrição ou obesidade, além do 

risco de desenvolvê-la, de modo a excluir da pesquisa os indivíduos portadores 

dessas características. Adicionalmente, análise sanguínea de micronutrientes (Na, K 

e Ca) e vitaminas (vitamina B12 e B9), também foram avaliados, evitando possíveis 

interferências decorrentes de alterações metabólicas.  
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3.3 Coleta de Sangue e Separação de Células Mononucleares do Sangue 

Periférico  

 

As amostras de sangue periférico dos pacientes (aproximadamente 20 mL do 

sangue periférico) foram coletadas em domicílio ou no HCRP, no período matutino, 

por punção venosa em tubos de vacutainer contendo EDTA (Beckton & Dickinson, 

EUA). Após a coleta, cada amostra foi mantida sob refrigeração até a etapa de 

isolamento das PBMC, a qual ocorreu, em média, 20 min após a mesma. Para o 

isolamento de PBMC, o sangue foi diluído com solução salina 0,9% (1:1), 

homogeneizado e transferido cuidadosamente para tubos de centrífuga contendo 

Ficoll-Histopaque 1077 (Sigma Chemical Co, EUA), novamente homogeneizado e 

centrifugado a 2.000 x g durante 20 min. Todos esses procedimentos foram realizados 

no gelo. Após centrifugação, houve a formação do anel contendo as PBMC na 

interface plasma/Histopaque a qual foi retirada, homogeneizada em solução salina 

(0,9%) para lavagem, seguida de centrifugação (2.000 x g por 5 min). O sobrenadante 

foi descartado e o precipitado contendo as PBMC foi ressuspendido novamente em 1 

mL de solução salina. As PBMC isoladas foram utilizadas para o ensaio cometa, 

extração de RNA.  

 

 

3.4 Avaliação da expressão gênica transcricional por PCR quantitativa em 

Tempo Real (RT-qPCR)  

 

 

3.4.1. Extração de RNA  

 

O RNA total foi isolado a partir do método de extração com o reagente TRIzol 

(Invitrogen). Para isso, foram utilizados 2 mL do reagente para cada amostra, seguido 

de incubação por 5 min à temperatura ambiente. Após homogeneização foram 

posteriormente acrescentados 0,4 mL de salina DEPC e 0,4 mL de clorofórmio. Cada 

tubo foi manualmente agitado vigorosamente por 15 seg e incubados por 5 min. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 12.000 x g (4° C por 15 min), sendo a 

fase aquosa incolor superior transferida para um novo tubo, no qual foi adicionado 1 

mL de álcool isopropílico para precipitação do RNA. As amostras foram incubadas a -
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20° C overnight. Após esse período, as mesmas foram incubadas por 10 min à 

temperatura ambiente e centrifugadas por 12.000 x g (4° C por 10 min). O 

sobrenadante foi removido e o precipitado de RNA lavado em etanol (75 %). As 

amostras foram misturadas por vórtex e centrifugadas a 7.500 x g (4° C por 5 min). 

Por fim, o RNA foi eluido em água livre de RNAse, quantificados e armazenados a -

80° C.  

Todas as amostras foram quantificadas e avaliadas quanto à pureza utilizando 

o espectrofotômetro Nanovue Plus (GE Life Sciences), em comprimentos de onda 230 

nm, 260 nm e 280 nm; todas as amostras utilizadas apresentaram razão entre 1,8 e 

2,1. Como padrão, utilizou-se a razão A260/A280 para indicar que as amostras estão 

livres de contaminação por proteínas e a razão 260/230 para indicar a ausência de 

contaminação por compostos orgânicos, tais como fenol.  

A integridade do RNA foi avaliada pelo kit RNA 6000 Nano (Agilent 

Techonologies, Santa Clara, CA, EUA), no aparelho Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent) 

seguindo as instruções do fabricante. O aparelho utilizado calcula o número de 

integridade do RNA (RIN – RNA integrity number) com escala de 0 a 10. As amostras 

utilizadas apresentaram valor de integridade acima de 7 segundo as recomendações 

do fabricante.  

Foi realizado o processo de purificação das amostras de RNA por meio da 

utilização o kit Deoxyriblonuclease I Amplification Grade (Invitrogen) para remoção de 

possíveis moléculas de DNA presentes nas amostras de RNA. O volume final obtido 

foi de 10 μL seguindo as seguintes proporções: 1 μL de DNAse I Ampgrade 1U/μL 

(Invitrogen), 1 μg de RNA total e água livre de nucleasse para completar o volume. As 

amostras foram armazenadas à temperatura ambiente por 15 min, posteriormente foi 

adicionado 1 μL de EDTA (25 Mm) para inativação da DNAse, sendo as amostras 

incubadas por 10 min a 65°C, finalizando a reação.  

 

 

3.4.2 Transcrição reversa para obtenção do cDNA  

 

Após a purificação do RNA, foram realizadas as reações de transcrição reversa 

para obtenção do cDNA, por meio do kit SuperScript III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen, Carlsbad, USA). Foram adicionados 0,5 μL de oligo (Dt) primer (0.5 μg/μL) 

aos RNAs provenientes da reação. Os RNAs foram incubados por 10 min a 70° C e 
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transferidos para o gelo, em seguida, foram acrescentados 4 μL 5X First-strand buffer, 

2 μL de DTT (0,1 M), 1 μL de DNTP (10 Mm) e 1 μL de SuperScript III RT (200 U/μL) 

em cada amostra. As amostras foram então incubadas a 50 °C por 50 min, seguido 

de inativação da reação, incubando-se as amostras a 70 °C por 15 min. O produto da 

reação foi armazenado a -20 °C.  

Para confirmar o êxito da transcrição reversa, foi realizada a PCR convencional 

utilizando o Kit Taq DNA polymerase recombinant (Invitrogen). O protocolo utilizado 

foi composto por 2,5 μL de 10X PCR reaction buffer, 1,0 μL de MgCl2 (50 Mm), 0,5 μL 

de DNTP (10 Mm), 0,5 μL do primer B2M, 0,5 μL de Taq DNA polymerase recombinant 

(5U/μL) e 1,0 μlL do cDNA, por fim, o volume da reação foi completado para 25 μL 

com água livre de nucleases (Ambion, Grand Island, NY, EUA). Foi utilizado o seguinte 

programa: primeiro passo por 5 min a 95° C, 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 60 °C 

e 1 min a 72 °C e um passo final de 10 min a 72 °C. Os produtos da amplificação 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5 %, corado com GelRed 40X 

(Invitrogen). Após a corrida, os géis foram visualizados utilizando um transiluminador 

de luz ultravioleta. 

 

 

3.4.3 Expressão gênica transcricional por RT-qPCR  

 

A avaliação dos níveis de expressão gênica foi realizada por meio de PCR 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR), a partir da metodologia Prime Time qPCR 

Assay. Foi utilizado o Kit SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster 

City, USA) seguindo as especificações de quantidades sugeridas pelo fabricante. As 

reações foram feitas com volume final de 12,5 μL, composto por 6,25 μL de SYBR 

Green PCR Master Mix, 1 μL do primer forward e reverse (ambos com 10 Μm) de 

cada gene de interesse (Tabela 1), 3,25 μL de água livre diluídas e 1 μL de cDNA (80 

ng/μL).  

As reações foram montadas em placas de 96 poços (MicroAmp optical 96 Well 

Reaction Plate – Applied Biosystems, Foster City, USA) no gelo e seladas com o 

MicroAmp Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems, Foster City, USA). O 

aparelho utilizado para as reações foi QuantStudio® 3 (Applied Biosystems, Foster 

City, USA) utilizando o programa QuantStudio 3 Real-Time PCR System, sendo o 

programa composto por: incubação (2 min a 50 °C), ativação da polimerase (10 min a 
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95 °C), seguido por 40 ciclos de desnaturação do cDNA (15 seg a 95 °C), anelamento 

dos primers (1 min a 60°C), finalizando com o resfriamento (10 min 4 °C).  

Foram avaliados nas amostras a expressão de transcritos de genes associados 

ao reparo de DNA (ATM, ATR), progressão do ciclo celular (CDKN1A) e dano ao DNA 

(MTH1), além do gene endógeno B2M (usado como referência). 

 

Tabela 1 - Sequência dos Primers utilizados para a análise da expressão gênica 

transcricional pelo método de PCR quantitativa em tempo real. 

Gene Iniciador Sequência 

Tamanho 

do Produto 

(pb) 

ATM 

Ataxia Telangiectasia 

Mutated 

ATM – Forward 

ATM – Reverse 

5’ – GACGTTACATGAGCCAGCAA – 3’ 

5’ – CACATGCGATGGAAAATGAG – 3’ 
100 

Ataxia Telangiectasia 

and Rad3-related 

Protein 

ATR – Forward 

ATR – Reverse 

5’ – GTGAGTGGAAGCCATGAGG – 3’ 

5’ – ACAAATGACAGGAGGGAGTTG – 

3’ 

109 

MutT Human  

Homolog 1 

MTH1 – Forward 

MTH1 – Reverse 

5’ – CGTGGAGAGCGACGAAAT – 3’ 

5’ – CTGAAGCAGGAGTGGAAACC – 3’ 
103 

Cyclin-dependent 

Kinase Inhibitor 1A 

CDKN1A – 

Forward 

CDKN1A – 

Reverse 

5’ – CTTCCTGTGGGCGGATTAG – 3’ 

5’ – GACTCTCAGGGTCGAAAACG -3’ 
105 

Beta-2-microglobulin 
B2M – Forward 

B2M – Reverse 

5’ – AGGCTATCCAGCGTACTCCA -3’ 

5’ – TCAATGTCGGATGGATGAAA -3’ 
112 

 
 
 
 

3.5 O ensaio cometa alcalino  

 

 

3.5.1 Ensaio convencional  

 

O ensaio cometa foi realizado de acordo com o protocolo adaptado de Singh et 

al., 1998, para detecção de danos do DNA nas PBMC dos grupos CCL e N-CCL. Após 

a coleta do sangue e separação das PBMC, as células foram lavadas em solução de 

PBS 1X e o pellet foi ressuspendido com 400 μL de PBS 1X. As PBMC (40 μL) foram 
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ressuspendidas em 400 μL de agarose de baixo ponto de fusão (0,5 %) a 37 °C. 

Posteriormente 50 μL foram adicionados em cada lâminas previamente cobertas com 

agarose de ponto de fusão normal. Lamínulas foram utilizadas para uniformizar a 

distribuição do material na lâmina, as quais foram mantidas a 4 °C para polimerização 

da agarose por 5 min.  

Após polimerização da agarose, a lamínula foi removida e as lâminas imersas 

na solução de lise (5 M NaCl, 100 Mm EDTA, 10 Mm Tris, pH 10,0; 1 % Triton-X 100; 

10 % DMSO), protegida da luz e mantida à baixa temperatura (4 °C) por no mínimo 

12 h e no máximo 48 h. Para cada amostra foram confeccionadas e analisadas seis 

lâminas em duplicata.  

 

 

3.5.2 Ensaio cometa com utilização da enzima hOGG1  

 

Foi empregado o ensaio modificado para a detecção de possíveis lesões 

oxidativas no DNA (purinas oxidadas). Para isso, logo após o período de lise celular, 

as lâminas foram incubadas com a enzima hOGG1, uma endonuclease específica, 

que é capaz de identificar a purina oxidada 8-OhdG na molécula de DNA. A enzima 

hOGG1 remove a purina oxidada, causando uma ruptura da fita de DNA, a qual pode 

ser detectada pelo ensaio cometa. Um total de seis lâminas foi preparado para cada 

amostra (2 lâminas não tratadas, 2 lâminas com tampão de enzima e outras 2 tratadas 

com a enzima hOGG1).  

Após a lise, as lâminas foram lavadas e equilibradas em tampão enzimático (40 

Mm HEPES, 100 Mm KCl, 0,5 Mm EDTA, 0,2 mg/mL BSA; pH 8, ajustado com NaOH). 

Cada lâmina foi então tratada com 50 μL de tampão de enzima hOGG1 (0,12 unidades 

por gel – New England Bio Lab Inc., Ipswich, MA, EUA) e incubadas em uma caixa 

úmida (Hybrite Slide Stainer, Vysis) a 37 °C por 20 min. Em seguida, as lâminas foram 

colocadas em uma cuba de eletroforese previamente preenchida com tampão de 

eletroforese fresco (1 Mm EDTA e 30 Mm NaOH, pH> 13), e mantidas na solução por 

20 min para permitir o desenrolar do DNA. Em seguida, a eletroforese foi realizada a 

4 °C por 20 min, submetida a uma corrente elétrica de 0,7 V/cm (25 V/300 mA). Após 

a eletroforese, as lâminas foram imersas em tampão de neutralização (solução Tris 

0,4 M, pH 7,5) e as lâminas desidratadas e fixadas por imersão em etanol absoluto.  
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3.5.3. Análise das lâminas  

 

Em ambos os ensaios, convencional e modificado, as lâminas foram coradas 

com 50 μL de SYBR Green (40X) e cobertas com lamínulas. A análise foi realizada 

em um microscópio de fluorescência (HBO50 – Axiolab, Carl Zeiss) equipado com 

filtros de barreira (515-560 nm e 590 nm). Os danos no DNA foram analisados pelo 

software Comet Assay IV (Perceptive Inst., Bury St. Edmunds, Suffolk, UK), o qual 

fornece os valores das intensidades de DNA na cauda. Foram analisadas 50 células 

por lâmina, totalizando em 100 células analisadas por indivíduo, pois o experimento 

foi realizado em duplicata. O parâmetro escolhido para a quantificação dos danos foi 

Tail intensity, o qual corresponde valores de porcentagem de DNA na cauda. 

 

 

3.6 Avaliação das alterações Mitocondriais 

 

Com a aplicação do método de citometria de fluxo, foi possível realizar 

avaliações comparativas de PBMC para alguns parâmetros relacionados com a 

integridade mitocondrial, tais como: quantificação de superóxido mitocondrial, por 

meio do Mitosox (1,5 μM); detecção de alterações do potencial de membrana, com o 

uso de TMRM, Tetrametilrodamina metil estér percolorato, (40 ηM) e quantificação da 

massa mitocondrial com a utilização do reagente MitoTracker green FM (50 ηM), além 

da detecção de superóxido intracelular, a partir do reagente fluorescente DHE, 

dihidroetídio, (1,5 μM). A geração de superóxido celular é detectada pelo DHE, que 

exibe fluorescência azul em sua forma reduzida, entretanto, uma vez na presença de 

radicais livres ocorre sua oxidação resultando em etídio, um intercalante de DNA com 

coloração vermelha-fluorescente no núcleo da célula, a qual pode ser mensurada. 

Para a quantificação mitocondrial, foi utilizado o MitoTracker Green que é um 

marcador mitocondrial verde-fluorescente permeável utilizado para marcar 

mitocôndrias, localizando-as independentemente do seu potencial de membrana. 

O potencial de membrana mitocondrial foi mensurado pelo reagente TMRM, um 

corante vermelho-alaranjado que se acumula nas mitocôndrias que apresentam 
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potencial de membrana normal, levando a um sinal forte. Quando há perda desse 

potencial, o acúmulo de TMRM cessa e o sinal torna-se reduzido ou desaparece.  

Após separação das PBMC, estas foram ressuspendidas em PBS 1X com 

glicose (concentração). Alíquotas das células foram separadas em microtubos para a 

adição de cada um dos corantes utilizados.  

Em todos esses métodos, foi utilizado sangue periférico fresco para que os 

resultados fossem o mais próximo das condições do paciente.  A população de PBMC 

(Figura 2) foi delimitada de acordo com as características de granulosidade e tamanho 

(side scatter versus forward scatter). 

 

Figura 2 - Configuração do gate para análise dos parâmetros mitocondriais no CytoSoft 4.2.1 
Guava 

 

No lado direito, a cor vermelha corresponde à população de PMBC.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.7 Análise de expressão proteica por Western Blot 
 
 
 

3.7.1. Extração de proteínas 

 

As proteínas foram extraídas através do método com o reagente TRIzol 

(Invitrogen). O conteúdo do tubo contendo PBMC foi homogeneizado e lavado por 

inversão com solução salina 0,9%, a qual foi adicionada até completar o volume de 

10 ml no tubo. A amostra foi centrifugada por 5 minutos a 2.000x g à temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi dissolvido com 2 ml de 
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TRIzol, ao qual foram adicionados 400 μl de salina DEPC e mais 400 μl de 

Clorofórmio, seguido de agitação com vigor para homogeneização.  

As amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente, sendo 

depois centrifugadas por 15 minutos a 12.000 x g a 4°C, resultando em três fases: 

superior – aquosa, contendo RNA; interfase, contendo DNA; e inferior – contendo 

proteínas e outros conteúdos celulares mais densos. A fase superior aquosa foi 

removida. 

As amostras, foram adicionados 0,6 mL de etanol absoluto, homogeneizado 

por inversão e incubados à temperatura ambiente por 3 min. Posteriormente, as 

células foram centrifugadas por 5 min a 2.000 x g a 4°C a fim de sedimentar o DNA.  

O sobrenadante contendo proteínas foi transferido para um novo tubo, ao qual 

foram adicionados 3 mL de isopropanol, seguido de incubação por 10 minutos à 

temperatura ambiente.  

As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 12.000 x g a 4°C para que 

as proteínas se sedimentassem. O sobrenadante foi descartado e as proteínas foram 

lavadas e homogeneizadas rigorosamente com cloridrato de guanidina 0,3 M em 

etanol a 95%. As proteínas foram incubadas por 20 minutos à temperatura ambiente 

e depois centrifugadas por 5 minutos a 7.500 x g a 4°C. O sobrenadante foi descartado 

e a lavagem foi repetida por mais duas vezes. Posteriormente, 2 mL de etanol absoluto 

foram adicionados às amostras, homogeneizados em vórtex e incubadas por 20 min 

à temperatura ambiente. 

Após serem centrifugadas por 5 minutos a 7.500 x g a 4°C, o sobrenadante foi 

descartado e as proteínas precipitadas secadas ao ar por cerca de 10 min. Para 

solubilização das proteínas, foram utilizados 100 μL de uma solução de dodecilsulfato 

de sódio (SDS) a 1%, seguidos de homogeneização com vigor por pipetagem. Para 

facilitar a solubilização, as amostras foram sonicadas por 30 min incubadas por 5 

minutos em banho-maria à 50ºC. 

Posterior a essa etapa, elas foram centrifugadas durante 10 min a 10.000 x g a 

4°C para remoção de materiais insolúveis. Então, o sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo e as amostras foram armazenadas em freezer a -20° C. 

As proteínas foram quantificadas em um espectrofotômetro, pela comparação 

com uma curva-padrão obtida para uma proteína conhecida (albumina bovina), com 

uso do Kit BSA (Thermo Fisher Scientific, Inc). 
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3.7.2 Western Blot 

 

A técnica de Western Blot foi utilizada para avaliação da expressão da 

superóxido dismutase 1 (SOD1) e da proteína supressora de tumor (TP53). Foram 

utilizados géis de Bis-Tris com dimensões 8 x 8 x 0,1 cm (Invitrogen) para análise do 

perfil das proteínas. As amostras, previamente congeladas a -20°C e descongeladas 

em gelo. Foram preparadas 20 μg de proteínas, tampão NUPAGE Sample Buffer 

(Invitrogen) e agente redutor NUPAGE (Invitrogen). As proteínas foram desnaturadas 

a 100º C por 5 minutos em um termociclador e aplicadas ao gel. O marcador de peso 

molecular utilizado foi HiMark™ Unstained HMW Protein Standard, da Invitrogen.  

A eletroforese foi realizada em cuba (XCellSureLockTMMini-Cell/Invitrogen), 

contendo tampão LDS (Invitrogen), sendo aplicados 150 V por 2 h. Após a 

eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para uma membrana Invitrolon 

PVDF (Invitrogen, EUA), utilizando-se o sistema XCell IITMBlot Module (Invitrogen), 

segundo instruções do fabricante. A voltagem aplicada foi de 30 V durante 5 h. 

A imunodetecção e visualização das proteínas foram realizadas com o uso do 

kit “Western Breeze Chemiluminescent Immunodetection System” (Invitrogen), 

segundo instruções do fabricante. A membrana foi submetida a uma solução de 

bloqueio por 1 h, para posterior marcação com o anticorpo primário por no mínimo 5 

h. Após essa marcação, a membrana foi lavada 3 x com solução de lavagem e depois 

incubada com o anticorpo secundário por 30 min. Após incubação com o secundário, 

a membrana foi lavada por 3 x com solução de lavagem e finalizando com 2 lavagens 

de água Milli-Q. Os anticorpos utilizados foram: anti-SOD1 (1:1000, Cell Signaling 

Technology, Inc., EUA), anti-TP53 (1:500, Cell Signaling Technology, Inc., EUA) e 

anti- β-Actina (ACTB) (1:1000, Cell Signaling Technology, Inc., EUA).  

Para a leitura, as membranas foram retiradas da água Milli-Q e incubadas com 

1 mL de substrato quimioluminescente por 5 minutos, aproximadamente. Para a 

captura das imagens das bandas na membrana foi utilizado o equipamento 

ImageQuantLas 500 (GE healthcare Life Sciences). 
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3.7 Análise estatística  

 

Os dados obtidos deste trabalho foram analisados pelo software SPSS 

Statistics 23.0 (SPSS Inc., USA) e aceitou-se significância estatística com p < 0,05. 

 Para a análise dos dados obtidos no ensaio cometa, Western blot e alterações 

mitocondriais foi utilizado o teste t de Student. Os resultados foram apresentados 

como média (x̅) ± desvio padrão. 

As análises estatísticas dos dados de expressão gênica relativa, obtidos por 

RT-qPCR, foram realizadas por comparações pareadas entre os grupos CCL e N-

CCL, as quais se basearam na comparação dos genes de interesse com um gene 

endógeno (B2M, gene de referência). Foram utilizados os valores de 2-ΔΔct, calculados 

em planilhas do Microsoft Office Excel 2016, para a análise estatística, foi utilizado o 

teste t, a partir dos valores exportados do StepOne Real time PCR System.  Os 

gráficos foram realizados utilizando o programa SPSS v.23 para Windows.   
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Grupo de amostras 

 

Foram coletadas amostras de 30 indivíduos, 19 N-CCL e 11 CCL, totalizando 

10 (33,3%) homens e 20 (66,6%) mulheres.  

Em relação à idade dos indivíduos envolvidos na pesquisa, no grupo N-CCL, 

esta variou de 74 a 94 anos, enquanto que no grupo CCL, a variação foi entre 66 a 87 

anos, sendo as médias dos grupos semelhantes. No grupo N-CCL (Tabela 2), em 

relação à etnia declarada pelos participantes, foram amostrados 18 brancos (94,5%) 

e apenas um negro (5,5%), enquanto no grupo CCL, todos os indivíduos 

apresentaram etnia branca. Todos os indivíduos de ambos os grupos frequentaram o 

ensino fundamental por pelo menos 2 anos (Tabela 2 e 3).  

Tabela 2 - Caracterização de pacientes N-CCL, incluindo código de amostra, sexo (M: 
masculino; F: feminino), idade, etnia, escolaridade e patologia. *: Quantidade de anos 
frequentados na escola. P. A.: Peso Adequado; H.A.S.: Hipertensão Arterial Sistêmica; MAN.: 
Mini Avaliação Nutricional. 

Amostra 
N-CCL 

Sexo Idade Etnia Escolaridade* Patologias MAN 

1.0.18.01 F 86 Branco 4 
Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS); 
transtorno de Ansiedade 

P. A. 

1.0.18.02 F 83 Branco 3 HAS; Labirintopatia P. A. 

1.0.18.03 M 82 Branco 6 HAS P. A. 

1.0.18.04 F 76 Branco 12 
HAS; Hiperuricemia; 

Litiase renal 
P. A. 

1.0.18.05 F 75 Branco 4 
HAS; catarata; 

Herniorrafia IIguinal 
Bilateral; apendicectomia 

P. A. 

1.0.18.06 F 94 Branco 11 
Hipotireoidismo; HAS; 

labirintite; Bócio 
tireoidiano 

P. A. 

1.0.18.07 M 85 Branco 18 HAS P. A. 

1.0.18.08 M 83 Negro 4 HAS; hipotireoidismo; P. A. 

1.0.18.09 F 82 Branco 12 HAS P. A. 

1.0.18.10 M 80 Branco 8 HAS P. A. 

1.0.18.11 F 90 Branco 4 HAS; Hipotireoidismo P. A. 

1.0.18.12 F 74 Branco 16 HAS; Tremor essencial P. A. 

1.0.18.13 F 82 Branco 12 HAS; Hipotireoidismo P. A. 

1.0.18.14 M 79 Branco 3 HAS P. A. 
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1.0.18.15 F 89 Branco 2 HAS P. A. 

1.0.18.16 M 83 Branco 6 HAS; Hipotireoidismo P. A. 

1.0.18.17 M 77 Branco 4 HAS P. A. 

1.0.18.18 F 77 Branco 2 
HAS; incontinência 
urinária; diverticulite 

previa 

P. A. 

1.0.18.19 F 80 Branco 20 
HAS; Transtorno de 

Ansiedade 
P. A. 

Média ± DP 81,95 ± 5,27     7,9 ± 5,65                                  - - 

 
 
 

Tabela 3 - Caracterização de pacientes CCL, incluindo código de amostra, sexo (M: 
masculino; F: feminino), idade, etnia, escolaridade e patologia. *: Número de anos 
frequentados na escola. P. A.: Peso Adequado; H.A.S.: Hipertensão Arterial Sistêmica; MAN.: 
Mini Avaliação Nutricional. 

 

Amostra 
CCL 

Sexo Idade Etnia Escolaridade Patologias MAN 

1.1.18.1 F 85 Branco 15 HAS; Gota P. A. 

1.1.18.2 F 80 Branco 4 HAS; Tremor essencial P. A. 

1.1.18.3 M 81 Branco 4 HAS; luto patológico P. A. 

1.1.18.4 F 81 Branco 4 HAS; P. A. 

1.1.18.5 F 87 Branco 7 Não possui doença P. A. 

1.1.18.6 M 84 Branco 7 Hipotireoidismo; osteoporose P. A. 

1.1.18.7 F 74 Branco 14 HAS; hipotireoidismo; catarata P. A. 

1.1.18.8 M 79 Branco 4 Hipotireoidismo; P. A. 

1.1.19.9 F 72 Branco 7 HAS; P. A. 

1.1.19.10 F 88 Branco 4 
Descolamento de retina; 

remoção do útero 
P. A. 

1.1.19.11 F 66 Branco 8 Não possui doença P. A. 

Média ± DP 79,73 ± 6,7 7,09 ± 3,9 - - 
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4.2 Danos no DNA  

 

Para esse ensaio, foram avaliados 17 indivíduos N-CCL e 9 CCL (Tabela 4). 

Além do cometa alcalino convencional, foi também realizada uma outra versão do 

ensaio cometa, utilizando a enzima hOGG1, visto que a propriedade de endonuclease 

dessa enzima permite reconhecer e clivar sítios de bases 8-oxodG oxidadas na 

molécula de DNA, gerando fragmentos que são detectados pelo ensaio cometa.  

Os resultados mostraram um aumento nos níveis de danos oxidativos nos 

pacientes com CCL, relativamente ao grupo N-CCL (p<0,05) (Figura 3A); por outro 

lado, por meio do ensaio convencional, não foram observadas diferenças significativas 

entre os dois grupos (Figura 3B). 

Tabela 4 - Valores das médias ± desvio padrão das porcentagens de DNA na cauda.  

Parâmetro 
Ensaio Convencional Ensaio com hOGG1 

N-CCL (N=17) CCL (N=9) N-CCL (N=17) CCL (N=9) 

% de DNA 

na cauda 
2,9 ± 1,05 2,707 ± 1,05 20,09 ± 8,92 35,35 ± 4,33 
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Figura 3 - Danos no DNA avaliados pelo ensaio cometa  

 

 

(A) Representação das células mononucleares do sangue periférico dos indivíduos CCL e N-

CCL, as quais foram submetidas ao ensaio cometa, tratados ou não com a enzima hOGG1. 

As imagens foram adquiridas no programa Comet Assay IV. (B e C) Porcentagens de DNA 

na cauda e desvio padrão obtidas para os dois grupos de indivíduos. Análise estatística teste 

t para amostras pareadas (com e sem hOGG1 e de amostras não pareadas em relação aos 

grupos (N-CCL e CCL). *p <0,001, indica diferença estatisticamente significativa quando 

comparado ao N-CCL. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.3 Expressão gênica transcricional 

 

Os RNAs totais apresentaram níveis de pureza adequados após a 

quantificação com relação às razões A260/280; A260/230 variando entre 1,8–2,2. 

Posteriormente, a integridade das amostras de RNA foi avaliada para determinação 

dos valores de RIN, sendo consideradas como adequadas as amostras com RIN > 

7.0. 

Foi realizada a etapa da purificação para a realização da transcrição reversa. 

Os cDNAs foram submetidos à eletroforese em gel de agarose para certificar a 

ocorrência de transcrição reversa e amplificação. Foi possível observar uma banda 

correspondente ao gene B2M, de aproximadamente 123 pb (Figura 4). 

 

Figura 4 - Amplificação do gene endógeno B2M em gel de agarose.  

 

MM: Marcador molecular; BR: Branco; 01/02/03: N° da amostra. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A análise de expressão gênica por PCR em tempo real foi realizada para as 

amostras de PBMC de 6 indivíduos N-CCL e 6 CCL, sendo determinada a expressão 

dos genes: MTH1, ATM, ATR e CDKN1A, utilizando como referência o gene B2M 

(Figura 5).  
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Figura 5 – Curvas de amplificação gênica por RT-qPCR 

 

 
(A) amostras de N-CCL e (B) CCL, indicando a amplificação dos genes B2M, MTH1, ATM, 
ATR e CDKN1A.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os resultados obtidos mostraram que o gene CDKN1A foi o único que 

apresentou diferença significativa (p=0,027) nos níveis de expressão gênica na 

comparação entre o grupo  CCL com N-CCL, havendo aumento de expressão no 

grupo CCL (Figura 6D; Tabela 5); por outro lado, a expressão de ATM, ATR e MTH1 

não diferiram significativamente entre os dois grupos (Tabela 5, Figuras 6A, B e C). 

 

Tabela 5 – Expressão relativa de genes avaliados por RT-qPCR em PBMC de idosos N-CCL 
e CCL. Valores representados como média ± desvio padrão. *p= 0,01 indica diferença 
estatisticamente significativa quando comparado os grupos. 

Genes 
Expressão relativa 

N-CCL 
(N=6) 

CCL 
(N=6) 

MTH1 0,67 ± 0,16 0,81 ± 0,21 

ATM 0,93 ± 0,41 0,78 ± 0,10 

ATR 0,58 ± 0,22 0,60 ± 0,20 

CDKN1A 0,85 ± 0,10 1,73 ± 0,75* 

 

 

 

 

 

CCL N-CCL 
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Figura 6 - Expressão gênica relativa dos genes avaliados por RT-qPCR em PBMC de 
pacientes N-CCL e CCL 

 

(A) MTH1, (B) ATM, (C) ATR, (D) CDKN1A. Os valores de expressão foram normalizados de 
acordo com a expressão do gene B2M. O gráfico é apresentado na forma de mediana. Foi 
utilizado o teste t para amostras não pareadas para comparação entre os grupos. *p= 0,01, 
indica diferença estatisticamente significativa quando comparado ao N-CCL.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.4 Alterações mitocondriais 

 

 Nos ensaios para as avaliações comparativas de PBMC para alguns 

parâmetros relacionados com a integridade mitocondrial,  foi realizado por: 

quantificação de superóxido mitocondrial, por meio do Mitosox (1,5 μM); detecção de 

alterações do potencial de membrana, com o uso de TMRM, Tetrametilrodamina metil 

estér percolorato, (40 ηM) e quantificação da massa mitocondrial com a utilização do 

reagente MitoTracker green FM (50 ηM), além da detecção de superóxido intracelular, 

a partir do reagente fluorescente DHE, dihidroetídio, (1,5 μM) de parâmetros 

mitocondriais nos dois grupos estudados, foram utilizados os seguintes reagentes: 

Mitosox, DHE, TMRM e Mitotracker, sendo avaliados 10 indivíduos N-CCL e oito CCL.  

  Comparando-se os dois grupos, foi observado um aumento significativo na 

massa mitocondrial (p<0,05) em indivíduos com CCL. Por outro lado, alterações no 

potencial de membrana, presença de superóxido intracelular e mitocondrial não 

diferiram significativamente entres os grupos (Tabela 6 e Figura 7). 

 

 

Tabela 6 – Valores médios obtidos para os parâmetros mitocondriais em idosos N-CCL e CCL. 
Valores representados como média ± desvio padrão;  

Parâmetros mitocondriais 

Intensidade de Fluorescência Média 

N-CCL 
(N=10) 

CCL 
(N=8) 

Superóxido mitocondrial 15,35 ± 5,77 16,28 ± 4,90 

Superóxido intracelular 12,20 ± 2,12 13,6 ± 2 2,48 

Potencial de Membrana Mitocondrial 77,96 ± 36,32 106,1 ± 8,82 

Massa Mitocondrial 26,06 ± 13,32 40,96 ± 31,12* 

*p< 0,05 indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 
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Figura 7 – Resultado da análise de parâmetros mitocondriais em PBMC de pacientes N-CCL 
e CCL, avaliadas em termos de intensidade de fluorescência média 

  

(A) Quantificação de superóxido mitocondrial analisado pela intensidade de fluorescência 
média (IFM) em unidade arbitrária (U. A.) emitida por MitoSox Red. (B) Quantificação de 
superóxido intracelular medido pela IFM analisado pelo DHE. (C) Determinação do potencial 
de membrana mitocondrial avaliado pelo IFM do TMRM. (D) Avaliação da massa mitocondrial 
pela IFM do MitoTracker Green. Os valores são representados como média ± desvio padrão. 
*p<0,05, indica diferença estatisticamente significativa quando comparado ao N-CCL. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.5 Expressão de SOD1 e TP53 

 

Para a análise de expressão proteica, foram utilizadas amostras de PBMC de 

indivíduos N-CCL (n=7) e pacientes com CCL (n=6), sendo avaliados os níveis de 

expressão das proteínas superóxido dismutase 1 (SOD1) e da proteína supressora de 

tumor (TP53). 

Com relação à expressão de SOD1, foi observada uma redução na expressão 

dessa proteína (18,5 %) no grupo CCL, embora não significativa (Figura 8). 

A expressão da proteína TP53 apresentou um aumento significativo (p<0,05) 

de aproximadamente 187% nos indivíduos CCL, comparativamente às amostras        

N-CCL, (Figura 9 A, B). Os pontos circulares referem-se aos valores de expressão 

relativa para cada indivíduo N-CCL avaliado, enquanto que os pontos quadrangulares 

referem-se aos mesmos valores adquiridos de amostras de pacientes com CCL. 

 

Figura 8 – Expressão relativa de SOD1 (~18kDa) em indivíduos N-CCL e CCL, normalizada 
por meio da expressão da proteína endógena β-actina  

 
Os valores foram expressos em porcentagens média (± desvio padrão). Os pontos circulares 
referem-se às amostras de indivíduos N-CCL e pontos quadrangulares às amostras de 
pacientes com CCL. Gráfico e estatística gerados pelo Software GraphPad Prism 6.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

N-CCL 
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Figura 9 - Análise de expressão proteica  

 
(A) Expressão relativa de TP53 (~53kDa) e SOD1 (~18kDa) avaliada nos indivíduos N-CCL e 
pacientes com CCL, normalizadas a partir da expressão da proteína endógena β-actina 
(ACTB) (~45kDa). As imagens das bandas foram obtidas no aparelho ImageQuantLas 500 
(GE Healthcare Life Sciences) e quantificadas pelo Software Image Studio Lite (Li-Cor® Image 
Studio Software). (B) Expressão relativa de TP53 (~53kDa) analisadas para os grupos de 
indivíduos N-CCL e com CCL, normalizada a partir da expressão da proteína endógena β-
actina. Os dados são apresentados em porcentagem média (±desvio padrão) Pontos 
circulares referem-se às amostras de indivíduos N-CCL e pontos quadrangulares às amostras 
de pacientes com CCL. Gráfico e estatística gerados pelo Software GraphPad Prism 6.          
*p< 0,05, indica diferença estatisticamente significativa quando comparado ao N-CCL. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os indivíduos com CCL apresentam um maior risco à progressão demencial, 

sendo que o estresse oxidativo constitui um dos fatores que aumenta a suscetibilidade 

desses pacientes ao processo demencial. Segundo dados da literatura, há um vasto 

conjunto de resultados que apontam que o estresse oxidativo pode estar diretamente 

relacionado ao desenvolvimento de doenças demenciais (MILLER, BUETTNER et al., 

1990; LOBO et al., 2010). Desse modo, é importante proceder à avaliação das 

alterações moleculares relacionadas aos danos oxidativos. 

No presente trabalho, os dados obtidos no ensaio cometam demonstram que 

os danos basais à molécula de DNA em idosos com e sem CCL foram semelhantes, 

demonstrando que não existe alteração no mecanismo de reparo do DNA para danos 

em nível basal. Por outro lado, com relação aos níveis de danos oxidativos, foi 

verificado que pacientes com CCL apresentam elevados níveis desses em PMBC. Os 

resultados do presente estudo com pacientes CCL e de Leandro et al. (2013), o qual 

foi realizado em pacientes com a DA, mostraram que  não existe alteração no 

mecanismo basal de reparo do DNA e que idosos apresentam maiores níveis de 

danos oxidativos e diminuição da atividade de reparo do DNA em PBMC, o que foi 

estritamente associado a anormalidades metabólicas e oxidativas.  

Provavelmente, os pacientes com CCL podem estar no estágio inicial do 

processo neurodegenerativo, pois apresentaram maiores níveis de dano oxidativo no 

DNA em relação aos indivíduos sadios (GARCÍA-BLANCO et al., 2017). Esses 

resultados corroboram a hipótese de que o dano oxidativo pode desempenhar um 

papel importante no início do processo de neurodegeneração, já que as ROS 

apresentam uma variedade de biomoléculas como alvo, inclusive o DNA pode ser o 

alvo primário, resultando em lesões que contribuem para a degeneração e o 

envelhecimento celular (PHANIENDRA et al., 2015).  

De fato, vários estudos mostram que lesões oxidativas ao DNA genômico 

podem ser importantes causadores de danos neuronais associados ao 

envelhecimento e doenças neurodegenerativas (MARKESBERY E LOVELL, 2006). O 

aumento do dano oxidativo no DNA em pacientes com declínio cognitivo pode ser 

provavelmente resultante de uma diminuição no mecanismo de defesa antioxidante, 

bem como à deficiência de um sistema de reparo específico para bases oxidadas (IIDA 
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et al., 2002). Assim, os níveis de dano oxidativo (8-oxodG) nos CCL observados no 

presente estudo estão de acordo com as informações da literatura. Sendo assim, 

nossos dados indicam que danos oxidativos no DNA estão presentes em indivíduos 

com CCL. Em conjunto, esses achados podem se mostrar úteis no futuro como um 

biomarcador potencial para detecção precoce do desenvolvimento do CCL.  

A manutenção da estabilidade genômica depende da ação coordenada de 

vários processos celulares, como a duplicação do DNA, reparo do DNA, progressão 

do ciclo celular e outros. A via de sinalização de resposta a danos no DNA monitorada 

pelas proteínas ATM e ATR quinases é muito importante na percepção de danos no 

DNA. Desta forma, ATM e ATR são ativados por danos no DNA e estresse de 

duplicação do DNA; além de serem distintas as funções não são redundantes. Além 

disso, ATM e ATR geralmente atuam na sinalização de danos no DNA e influenciam 

a sinalização de controle do ciclo celular (MARECHAL e ZOU, 2013).  

Os genes ATM e ATR codificam as proteínas quinases que são capazes de 

ativar uma resposta de sinalização aos danos no DNA, como quebras de fita dupla, e 

danos causados por ROS (SHILOH, 2003). Devido ao alto nível de dano oxidativo 

encontrado no grupo CCL, seria esperada a indução transcricional dos genes ATM e 

ATR, porém, esta não foi encontrada, não havendo diferença significativa entre os 

grupos de pacientes com CCL e N-CCL.  

Outro gene analisado foi o CDKN1A, que codifica uma proteína da família dos 

inibidores do complexo CDK/ciclina, conhecida como p21, cuja função mais conhecida 

reside no controle da transição G1/S do ciclo celular (KIM et al., 1993). No presente 

estudo, um aumento na expressão desse gene foi observado no grupo CCL. A indução 

transcricional do gene CKDN1A pode ser regulada por vias dependentes e não 

dependentes de TP53 (MACLEOD, 1995). A proteína p21 pode causar bloqueio do 

ciclo celular por ligação e inibição da atividade catalítica de quinases dependentes de 

ciclina (CDK), incluindo os principais complexos ciclina/CDK, contendo ciclina A, 

ciclina D ou ciclina E (KARIMIAN et al., 2016). A expressão de p21 é característica da 

senescência celular, e também ocorre durante a resposta ao dano no DNA (El-DEIRY 

et al., 1994; CHANG et al., 1999). A indução de p21 é frequentemente impulsionada 

pela atividade transcricional da p53, especialmente em cenários de dano ao DNA 

(MACLEOD, 1995). Entretanto, a expressão de p21 também pode ser desencadeada 

por uma variedade de mecanismos independentes de p53 (MACDONALD et al., 

2014). Em geral, a p53 é necessária para a indução de p21 após dano ao DNA, mas 
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a importância da p53 para a indução de p21 em outras circunstâncias varia 

(MACLEOD, 1995; HE et al., 2005; ECKNER, 2012). 

Assim, a indução da transcrição de CDKN1A em linfócitos, como demonstrado 

no presente estudo, pode estar associada a altos níveis de estresse em linfócitos, 

como ocorre em de pacientes com DA, reforçando o envolvimento da via TP53. Isso 

é compatível com a maior expressão da proteína TP53 no grupo de indivíduos CCL, 

em comparação com indivíduos N-CCL, observados no presente estudo. 

Neste trabalho, foi observada uma leve tendência ao aumento da expressão 

do gene MTH1 em linfócitos de pacientes com CCL. Foi estabelecido que a 8-oxo-

dGTP, uma forma oxidada de dGTP, representa a principal fonte endógena de 

mutações espontâneas (CHENG, 1992; MAKI e SEKIGUCHI, 1992), que pode ser 

eliminada por várias vias de reparo.  

O gene MTH1 codifica a proteína MTH1, que pode desempenhar um papel 

importante na manutenção da fidelidade da duplicação e transcrição do DNA, 

protegendo assim o organismo do desenvolvimento do câncer e da degeneração 

neuronal (NAKABEPPU, 2001). Song et al. (2011) e Leandro et al. (2013) 

demonstraram que o gene MTH1 teve expressão reduzida em pacientes com DA, 

sendo sugerido que a deficiência de MTH1 pode ser um fator relacionado ao processo 

de envelhecimento e a doenças relacionadas à idade. Pela análise dos dados obtidos, 

as vias de proliferação celular parecem ter um papel importante no processo 

demencial. 

A proteína MTH1, um ortólogo de MutT em Escherichia coli, é importante para 

hidrolisar a 8-oxo-dGTP na forma de monofosfato, eliminando substratos alterados do 

pool de precursores de DNA (MAKI, 1996). A proteína MTH1 hidrolisa eficientemente 

a 8-oxo-GTP, minimizando os erros causados pela incorporação incorreta de 

nucleotídeos de guanina oxidadas no DNA (TADDEI, 1997).   

O acúmulo de 8-oxodG no genoma celular pode culminar em mutagênese ou 

morte celular programada, e é, portanto, minimizada pelas ações de MTH1 e 

hOGG1. Estudos em camundongos com nocaute nos genes 

Mth1/Ogg1/Mutyh demonstraram que os sistemas de defesa minimizam 

eficientemente o acúmulo de 8-oxodG e assim mantêm baixa incidência de 

mutagênese espontânea e carcinogênese.  Nesses camundongos aumentaram o 

acúmulo de 8-oxodG no genoma, mas exibiram pouca suscetibilidade à 

carcinogênese espontânea, revelando assim que o acúmulo de 8-oxodG no genoma 
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induz a morte celular. Os ratos nocauteados para os genes Mth1/Ogg1 são altamente 

vulneráveis à neurodegeneração em condições  de estresse oxidativo, enquanto que 

a super-expressão  de hMTH1 previne eficientemente a neurodegeneração, evitando 

o acúmulo de 8-oxodG em genomas mitocondriais de neurônios e/ou genomas 

nucleares de micróglia, indicando que o aumento da expressão de MTH1 pode ser 

benéfico para  tecidos neuronais (NAKABEPPU et al. 2017). 

Os resultados obtidos para os pacientes com CCL mostram que é possível 

identificar parâmetros moleculares relacionados à condição de estresse oxidativo em 

PBMC de pacientes que já apresentam certo nível inicial de declínio cognitivo. Isso 

pode indicar que algumas alterações não ocorrem apenas em nível de sistema 

nervoso central, mas podem estar relacionadas a níveis sistêmicos, possíveis de 

serem detectados no sangue periférico dos pacientes. 

Com relação a alterações mitocondriais, foi observado que em doenças 

neurodegenerativas, o aumento da produção de ROS e a disfunção mitocondrial são 

consequências da senescência celular e podem contribuir causalmente para o 

envelhecimento e declínio cognitivo dos organismos (WILEY et al., 2014; NITA E 

GRZYBOWSKI, 2016). Segundo Wang e colaboradores (2014), as mitocôndrias de 

pacientes com demência apresentam disfunções nos processos de fissão e fusão 

mitocondrial, sendo que a expressão das proteínas relacionadas com as vias 

responsáveis pela fissão se mostrou significativamente aumentada. Isso explicaria o 

fato de ter sido observado um aumento na massa mitocondrial em pacientes com CCL, 

como consequência do aumento do número de mitocôndrias. Por outro lado, o 

aumento das mitocôndrias pode ser relacionado a problemas de estresse oxidativo 

observados na DA e, possivelmente, no CCL, conforme dados do presente estudo. 

O aumento na massa mitocondrial foi observado na ausência de duplicação do 

DNA nuclear, pois a alteração da massa mitocondrial na célula pode ser desacoplada 

da biossíntese controlada pelo ciclo do DNA cromossômico. No processo de 

crescimento e na divisão celular é necessário que ocorra a duplicação dos 

constituintes celulares para a distribuição equitativa dos componentes às duas 

células-filhas. A proporção de volume mitocondrial para celular é mantida, assim como 

o número de genomas mitocondriais por célula. Porém, os mecanismos responsáveis 

pela coordenação da síntese de DNA nuclear e mitocondrial e pelo aumento do 

balanceamento do tamanho das células e das mitocôndrias não são bem 

compreendidos (SAZER e SHERWOOD, 2000; MISHRA et., 2014).  
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Sazer e Sherwood (1990) demonstraram que o DNA nuclear e mitocôndria 

possuem diferentes mecanismos, através de observações no ciclo de divisão celular. 

Observou-se que quando não há um bloqueio na duplicação celular, ocorre um 

aumento no conteúdo de DNA mitocondrial e a ausência de duplicação do DNA 

nuclear. Isso demonstra que os processos de síntese de DNA nuclear e mitocondrial 

não estão vinculados, obrigatoriamente. As proteínas mitocondriais e de reparo de 

DNA nuclear que são codificadas pelo mesmo gene podem frequentemente ser 

distinguidas devido à presença ou ausência de um sinal de direcionamento 

mitocondrial, sendo que as sequências de sinal podem ser geradas através de 

"splicing" alternativo, iniciação de transcrição alternativa ou iniciação de tradução 

alternativa (KAZAK et al., 2012). 

Em experimentos realizados in vitro, foi observado aumento da massa 

mitocondrial em fibroblastos humanos sob estresse oxidativo e durante a senescência 

celular replicativa. Há vários relatos de biogênese mitocondrial ocorrendo na ausência 

de um aumento no número de cópias do mtDNA, (LEE e WEI, 2005, STAB et al., 

2016 ). Além disso, há evidências crescentes de aumentos similares na massa e/ou 

proliferação de mitocôndrias em vários tipos de células durante a morte celular por 

apoptose (MANCINI et al ., 1998; MAHYAR-ROEMER ET AL ., 2001; KLUZA ET AL ., 

2004 ).  

A biogênese mitocondrial é o processo no qual há o aumento da massa 

mitocondrial nas células. Na maioria dos casos, a biogênese mitocondrial ocorre em 

resposta ao déficit de energia, desencadeada pelo aumento da demanda de energia 

celular ou pela deficiência na síntese de ATP (VALERA-ALBERNI e CANTO, 2018). 

Portanto, não é surpreendente que ambas as situações compartilhem, pelo menos em 

parte, mecanismos comuns para aumentar o número de cópias mitocondriais. De 

acordo com o aumento da massa mitocondrial obtido neste trabalho, é plausível que 

o aumento constitua uma resposta precoce ao estresse pelo qual a célula se adapta 

a novas demandas de energia e reparo de lesões, para o aumento das chances de 

sobrevivência ( LEE e WEI, 2005 ). Isso está de acordo com o acúmulo progressivo 

de ROS e a redução na expressão proteica da SOD1. 

Neste estudo, os resultados obtidos quanto à quantidade de ROS mitocondrial 

não foram significativos para o grupo CCL, o que pode indicar que esses pacientes 

provavelmente apresentam uma atividade considerável de defesa antioxidante, 

diferentemente da DA, condição na qual a disfunção mitocondrial neuronal é uma 
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característica precoce e proeminente nos pacientes (WANG, 2009), assim como o 

metabolismo energético reduzido no cérebro dos mesmos (LANDAU 

2011; SHOKOUHI 2013; YAMANE 2013 ). Foi também relatada uma diminuição da 

expressão de genes relacionados ao estresse oxidativo, bem como redução na 

expressão ou atividade de muitas enzimas envolvidas no metabolismo oxidativo, em 

cérebros de pacientes com DA ( PARKER, 1994; GIBSON 1998; NAGY 1999; 

COTTRELL, 2001 ).  

Em relação à expressão da proteína TP53, esta apresentou um aumento 

significativo nos indivíduos CCL, comparativamente às amostras do grupo N-CCL. Os 

resultados obtidos quanto à expressão das proteínas SOD1 e TP53 podem ser 

comparados com dados de experimentos anteriores do laboratório para pacientes DA 

(LEANDRO et al., 2013); nesse estudo, foi observado um maior nível de expressão 

de TP53 para o grupo DA em relação ao grupo controle. A TP53 é uma proteína 

supressora de tumor que regula negativamente o ciclo celular e o mecanismo de 

resposta a danos no DNA, tendo uma série de genes como alvo. 

Normalmente, a TP53 possui papel relacionado ao controle do ciclo celular e 

apoptose (ZHOU e JIA, 2010), podendo ser encontrada em duas formas estruturais: 

funcionalmente ativa (selvagem) e funcionalmente inativa (mutada). A estrutura 

selvagem possui meia-vida curta dentro das células e são recrutadas mediante 

estresse oxidativo, quando ativam seus alvos reguladores, possibilitando a parada do 

ciclo celular, sendo posteriormente degradadas pelo complexo ubiquitina 

proteassoma.  

No entanto, há evidência de que em pacientes com DA, as TP53 possuem 

mudanças conformacionais que as tornam funcionalmente inativas (ZOHU e JIA, 

2010). Outra explicação plausível para o aumento de expressão de TP53 pode ser a 

relação com disfunções no sistema ubiquitina-proteassoma encontrados em pacientes 

com DA. Como esse complexo está diretamente relacionado com a degradação dessa 

proteína no meio celular, a associação desses fatores em pacientes com CCL poderia 

justificar os níveis aumentados de TP53 encontrados em PBMC, da mesma forma que 

relatado para os pacientes com DA, comparados aos controles de idosos sadios, 

conforme relatado por Leandro et al. (2013).  

A outra proteína avaliada (SOD1) neste trabalho é uma enzima antioxidante, 

que atua principalmente convertendo radicais livres em espécies menos reativas de 

oxigênio e peróxido de hidrogênio, sendo envolvida diretamente com as vias de 
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estresse oxidativo dos organismos (LEANDRO et al., 2013; BOSCO, 2015). A SOD1, 

que decompõe os radicais livres de superóxido como uma das principais enzimas 

antioxidantes nas células humanas, é frequentemente exposta a níveis mais altos de 

estresse oxidativo do que a maioria das outras proteínas, devido à natureza, função e 

localização celular (PETROV et al., 2016).  

Assim, os resultados obtidos para SOD1 em pacientes com CCL foram 

semelhantes aos de Leandro et al. (2013) obtidos para pacientes com DA; da mesma 

forma, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, mas uma 

leve tendência de redução nos pacientes com DA. Essa leve redução pode 

representar algum significado fisiológico em termos de estresse oxidativo em 

consequência da diminuição da atividade dessa enzima nos pacientes de ambos os 

grupos. Entretanto, conforme já mencionado, não foram encontradas alterações ao 

nível de mitocôndria nos pacientes CCL avaliados, sugerindo que as atividades 

antioxidantes estejam razoavelmente bem desempenhadas. Contudo, esta 

abordagem ainda requer estudos com maior número de pacientes. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Os resultados da avaliação de danos ao material genético mostraram que os 

níveis basais de danos no DNA são semelhantes entre os grupos de pacientes CCL e 

N-CCL, mas as lesões oxidativas (8-oxodG) foram significativamente elevadas nos 

pacientes CCL.  

Em relação aos níveis de expressão transcricional dos genes ATM, ATR e 

MTH1, estes não diferiram entre os grupos estudados, porém, foi observado um 

aumento significativo na expressão do gene CDKN1A nos indivíduos CCL em 

comparação ao grupo N-CCL, sugerindo um possível comprometimento da regulação 

do ciclo celular nos pacientes CCL.  

Os resultados obtidos referentes à quantidade de ROS total, ROS mitocondrial 

e potencial de membrana não forneceram suporte à hipótese deste trabalho, visto que 

não foram detectadas diferenças significativas entre os pacientes CCL e N-CCL, 

indicando que a condição CCL não apresenta alterações semelhantes às 

apresentadas pelos pacientes com DA, pelo menos no que se refere aos parâmetros 

acima citados, analisados no presente trabalho.  Entretanto, os pacientes do grupo 

CCL apresentaram níveis de massa mitocondrial elevados comparados ao grupo N-

CCL. 

Assim, o aumento de massa mitocondrial e a alta expressão relativa da proteína 

TP53 indicaram que existem alterações moleculares e mitocondriais que estão 

relacionadas com o declínio cognitivo e não são provavelmente decorrentes do 

envelhecimento normal do organismo. Entretanto, um estudo mais aprofundado 

desses parâmetros com um maior número de indivíduos poderá fornecer dados mais 

consistentes quanto à possibilidade de utilização de tais análises como indicadores 

de progressão do CCL para a DA. 

Em conjunto, os resultados do presente trabalho, ainda que com um número 

de amostras limitado, indicam que lesões oxidativas, alterações na expressão de 

TP53 e na massa mitocondrial dos pacientes CCL possam representar características 

relevantes nos estágios iniciais da demência, mas ainda, sem manifestações 

fenotípicas de maior gravidade.  
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8. ANEXOS 

ANEXO A – Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
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ANEXO B – termo de consentimento livre e esclarecido dos indivíduos sadios 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre – CEP 14.048-900 – FONE: 633-1000 

RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CONTROLES 

NOME DA PESQUISA: Estresse oxidativo e alterações na expressão de genes associados à 

longevidade e reparo do DNA em idosos com diferentes graus de declínio cognitivo, comparados a 

indivíduos com idade intermediária. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Johnathan de Andrade Vieira 

ENDEREÇO PARA CONTATO: Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14.049-900 

Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G - Departamento de Genética - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP) 

TELEFONE: (16) 3315-3082 

            Convidamos o senhor (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: ESTRESSE 

OXIDATIVO E ALTERAÇÕES NA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS À 

LONGEVIDADE E REPARO DO DNA EM IDOSOS COM DIFERENTES GRAUS DE 

DECLÍNIO COGNITIVO, COMPARADOS A INDIVÍDUOS COM IDADE INTERMEDIÁRIA.   

           A pesquisa será realizada pelo biólogo Johnathan de Andrade Vieira, mestrando em 

Genética pelo departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo, que realizará um estudo sobre o Comprometimento Cognitivo 

Leve (CCL). O CCL, explicando de forma simples, é uma alteração que afeta a capacidade 

cognitiva, que é a forma como o nosso cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda 

e qualquer informação observada no dia a dia. Essa alteração pode ocorrer de maneira mais 

acentuada do que o normal conforme a idade das pessoas.  As células que serão coletadas 

do seu sangue serão analisadas por vários testes genéticos para detectar possíveis alterações 

no material genético ou hereditário, na tentativa de comparar os pacientes com CCL e 

diferenciá-los dos indivíduos sadios. O benefício desta pesquisa não é imediato, será a longo 

prazo, esperamos conseguir resultados que possam contribuir para o entendimento do 

processo de envelhecimento, mesmo que o presente estudo não possa beneficiar diretamente 

os pacientes.  

Para a realização desta pesquisa, é necessária a participação de pessoas sadias que 

não apresentam comprometimento na cognição, para comparar os resultados entre os grupos 
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sadios (controles) e doentes (com CCL). Portanto, será necessária à coleta de 20 ml de 

sangue periférico (equivalente a duas colheres de sopa), por punção venosa, com material 

descartável. O incômodo e a dor são referentes a picada de agulha, mas não haverá risco à 

saúde, porém há o risco de ocorrência de hematoma. Também será necessário a coleta de 

50 ml de urina (equivalente a cinco colheres de sopa) pelo próprio indivíduo, afim de amenizar 

o desconforto e constrangimento e não apresenta riscos. 

Não haverá nenhum gasto para o participante para realização da coleta de sangue e 

também não haverá remuneração pela contribuição, sendo que todos os exames de sangue 

e custos serão de total responsabilidade dos pesquisadores. O material biológico coletado do 

senhor (a) será utilizado exclusivamente para atender aos objetivos desta pesquisa e, caso 

haja sobra, serão devidamente eliminados ao final do estudo. 

           Caso aceite participar da pesquisa, receberá uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas pelo 

participante e pelo pesquisador. Asseguramos que a sua participação será confidencial e não 

haverá sua identificação em nenhum trabalho científico, porém há o risco de quebra de sigilo 

e/ou identificação dos sujeitos da pesquisa. De modo algum será obrigado a colaborar com a 

pesquisa e, mesmo que concordar agora, poderá mais tarde se retirar da pesquisa, a qualquer 

momento, se assim o desejar.  

           Para esclarecer quaisquer dúvidas ou acompanhar o andamento e resultados obtidos 

do trabalho, sobre a utilização do material biológico na pesquisa, sempre que achar 

necessário, escrever para vieirajohnathan@usp.br ou telefonar para (16) 3602-3082 ou (62) 9 

9124-2628 e falar com Johnathan de Andrade Vieira (mestrando) ou com a Prof.ª. Drª. Elza T. 

Sakamoto Hojo (orientadora do aluno). Para quaisquer dúvidas éticas, telefonar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(16) 3602-2228.  

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

 Eu, ___________________________________________________________, portador do 

R.G. _______________________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações 

supracitadas, ciente dos meus direitos acima relacionados e diante dos esclarecimentos 

prestados, concordo em participar da pesquisa da qualidade de voluntário. 

Ribeirão Preto, ______ de _____________________ de 20___. 

 

Participante: _______________________                          Assinatura: ________________________ 

Pesquisador: _______________________                         Assinatura: ________________________ 
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ANEXO C – Termo de consentimento livre e esclarecido dos pacientes 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre – CEP 14.048-900 – FONE: 633-1000 

RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PACIENTES 

NOME DA PESQUISA: Estresse oxidativo e alterações na expressão de genes associados à 

longevidade e reparo do DNA em idosos com diferentes graus de declínio cognitivo, comparados a 

indivíduos com idade intermediária. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Johnathan de Andrade Vieira 

ENDEREÇO PARA CONTATO: Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14.049-900 

Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G - Departamento de Genética - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP) 

TELEFONE: (16) 3315-3082 

            Convidamos o senhor (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: ESTRESSE 

OXIDATIVO E ALTERAÇÕES NA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS À 

LONGEVIDADE E REPARO DO DNA EM IDOSOS COM DIFERENTES GRAUS DE 

DECLÍNIO COGNITIVO, COMPARADOS A INDIVÍDUOS COM IDADE INTERMEDIÁRIA.   

           A pesquisa será realizada pelo biólogo Johnathan de Andrade Vieira, mestrando em 

Genética pelo departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo, que realizará um estudo sobre o Comprometimento Cognitivo 

Leve (CCL). O CCL, explicando de forma simples, é uma alteração que afeta a capacidade 

cognitiva, que é a forma como o nosso cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre 

toda e qualquer informação observada no dia a dia. Essa alteração pode ocorrer de maneira 

mais acentuada do que o normal conforme a idade das pessoas.  As células que serão 

coletadas do seu sangue serão analisadas por vários testes genéticos para detectar 

possíveis alterações no material genético ou hereditário, na tentativa de comparar os 

pacientes com CCL e diferenciá-los dos indivíduos sadios. O benefício da pesquisa não é 

imediato, será a logo prazo, mas esperamos conseguir resultados que possam contribuir 

para o entendimento do processo de envelhecimento e do declínio cognitivo, mesmo que o 

presente estudo não possa beneficiar diretamente os pacientes. 

Para a realização desta pesquisa, é necessária a participação de pessoas sadias que 

não apresentam comprometimento na cognição, para comparar os resultados entre os 

grupos sadios (controles) e doentes (com CCL). Portanto, será necessária à coleta de 20 ml 
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de sangue periférico (equivalente a duas colheres de sopa), por punção venosa, com material 

descartável. O incômodo e a dor são referentes a picada de agulha, mas não haverá risco à 

saúde, porém há o risco de ocorrência de hematoma. Também será necessário a coleta de 

50 ml de urina (equivalente a cinco colheres de sopa) pelo próprio indivíduo, afim de 

amenizar o desconforto e constrangimento e não apresenta riscos; além da aplicação de 

questionários, que pode causar um pequeno cansaço ou desconforto durante a aplicação. 

Não haverá nenhum gasto para o participante para realização da coleta de sangue e 

também não haverá remuneração pela contribuição, sendo que todos os exames de sangue 

e custos serão de total responsabilidade dos pesquisadores. O material biológico coletado 

do senhor (a) será utilizado exclusivamente para atender aos objetivos desta pesquisa e, 

caso haja sobra, serão devidamente eliminados ao final do estudo. 

           Caso aceite participar da pesquisa, receberá uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas pelo 

participante e pelo pesquisador. Asseguramos que a sua participação será confidencial e 

não haverá sua identificação em nenhum trabalho científico, porém há o mínimo risco de 

quebra de sigilo e/ou identificação dos sujeitos da pesquisa. De modo algum será obrigado 

a colaborar com a pesquisa e, mesmo que concordar agora, poderá mais tarde se retirar da 

pesquisa, a qualquer momento, se assim o desejar.  

           Para esclarecer quaisquer dúvidas ou acompanhar o andamento e resultados 

obtidos do trabalho, sobre a utilização do material biológico na pesquisa, sempre que achar 

necessário, escrever para vieirajohnathan@usp.br ou telefonar para (16) 3602-3082 ou (62) 

9 9124-2628 e falar com Johnathan de Andrade Vieira (mestrando) ou com a Prof.ª. Drª. Elza 

T. Sakamoto Hojo (orientadora do aluno). Para quaisquer dúvidas éticas, telefonar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (16) 3602-2228.  

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

 Eu, ___________________________________________________________, portador do 

R.G. _______________________________, abaixo assinado, tendo recebido as 

informações supracitadas, ciente dos meus direitos acima relacionados e diante dos 

esclarecimentos prestados, concordo em participar da pesquisa da qualidade de voluntário. 

Ribeirão Preto, ______ de _____________________ de 20___. 

Participante: _______________________                         Assinatura: ________________________ 

Pesquisador: _______________________                        Assinatura: ________________________ 


