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RESUMO 

 

Alves, LMMDE. Estudo da expressão sérica do microRNA-1281, proteína C 
reativa e função renal em indivíduos com aneurisma de aorta abdominal 
antes e após tratamento endovascular. Dissertação (mestrado) – Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2017. 

Introdução: O aneurisma de aorta abdominal (AAA) é uma doença prevalente 
e silenciosa também relacionada com a atividade inflamatória. Atualmente, a 
abordagem endovascular tem sido utilizada como principal técnica devido à 
inúmeras vantagens. Porém tem uma maior taxa de reintervenções e necessita 
de seguimento periódico com angiotomografias, o que aumenta custos e tem 
implicações como alteração da função renal além do acúmulo progressivo de 
radiação. Tais condições justificam a busca por possíveis biomarcadores que 
possam contribuir para um melhor seguimento.  

Objetivos: Neste estudo, buscou-se correlacionar o microRNA-1281, proteína 
C reativa (PCR) e a avaliação da função renal de indivíduos com AAA com a 
evolução dos mesmos após o tratamento endovascular.  

Pacientes e métodos: Foram selecionados 30 pacientes consecutivos do 
Ambulatório de Cirurgia Vascular e Endovascular do HCFMRP-USP, no 
período de janeiro de 2104 a novembro de 2015, com aneurisma de aorta 
abdominal e com indicação para tratamento endovascular. As dosagens 
séricas e avaliações angiotomográficas foram feitas no pré-operatório e 6 
meses após a intervenção. 

Resultados: Houve uma hiperexpressão do microRNA-1281 nos pacientes 
com aneurisma e uma significativa redução dos seus níveis séricos após a 
correção endovascular. A expressão do miRNA-1281 apresentou correlação 
positiva com o clearence de creatinina. Houve também correlação positiva da 
PCR com a presença do aneurisma, e com seu diâmetro e não houve alteração 
significativa da função renal mensurada através das dosagens séricas de uréia, 
creatinina e cálculo indireto de clearence.  

Conclusão: O estudo mostrou que o miRNA 1281 tem boa correlação com a 
evolução favorável pós-tratamento endovascular do AAA, não se observando o 
mesmo com a proteína C reativa. Novos estudos são necessários para validar 
e complementar tais achados. 
 

Palavras-chaves: Aneurisma de aorta abdominal, correção endovascular de 

aneurisma de aorta abdominal, MicroRNAs, biomarcadores, PCR, miRNA-

1281.  
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ABSTRACT 

 

Alves, LMMDE. Study of serum expression of microRNA-1281, C-reactive 
protein and renal function in subjects with abdominal aortic aneurysm 
before and after endovascular treatment. Dissertation (master's degree) – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017. 

Introduction: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a prevalent and silent 
disease. Currently, the endovascular approach has been widely used and is the 
main technique due to the innumerable advantages. However, it has a higher 
rate of reintervention and requires periodic follow-up with tomography over the 
years, which increases its costs and has implications such as altered renal 
function besides the accumulation of radiation. Such conditions justify the 
search for possible biomarkers that may perhaps replace CT. 

Objectives: In this study, we sought to correlate the microRNA-1281, C-
reactive protein (CRP) and the renal function evaluation of individuals with AAA 
with their evolution after endovascular treatment. 

Patients and methods: We selected 30 consecutive patients from the 
Ambulatory of Vascular and Endovascular Surgery of the HCFMRP-USP, in the 
period from January of 2104 until November of 2015, with abdominal aortic 
aneurysm and with indication for endovascular treatment. Serum dosages were 
made preoperatively and 6 months after the intervention 

Results: There was a hyperexpression of the micro-RNA -1281 in patients with 
aneurysm and a significant reduction of their serum levels after endovascular 
correction. Expression of miRNA-1281 showed a positive correlation with 
creatinine clearence. There was also a positive correlation of CRP with the 
presence of the aneurysm, and with its diameter, and there was no significant 
alteration of renal function measured through serum urea, creatinine and 
indirect clearance calculations. 

Conclusion: The study showed that 1281 miRNAs may prove to be a potential 
biomarker for eventual follow-up of patients undergoing AAA endovascular 
repair. New studies are needed to validate and complement these findings. 

Key words: Abdominal aortic aneurysm, endovascular correction of abdominal 
aortic aneurysm, MicroRNAs, biomarkers, PCR, miRNA-1281. 
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1 INTRODUÇÃO 

Aneurisma, por definição, é uma dilatação anormal de um 

segmento vascular. Aneurismas de aorta abdominal (AAA) são dilatações 

localizadas com diâmetro de pelo menos 50% do diâmetro da aorta adjacente 

não aneurismática (Cronenwett JL et al, 2010; Pearce WH et al, 1993). 

Os aneurismas de aorta abdominal (AAA) são os mais 

frequentemente encontrados na prática clinica e têm como maior complicação 

a ruptura. Afetam mais homens que mulheres na proporção de 4:1. A sua 

ocorrência é maior nos homens brancos e idosos. Costuma aparecer próximo 

aos 50 anos nos homens e 60 nas mulheres, com seu pico de incidência entre 

80 e 85 anos (Maffei FHA et al, 2008; Cronenwett JL et al, 2010). A prevalência 

de AAA em uma dada população depende de fatores de risco associados que 

incluem idade avançada, gênero masculino, raça branca, história familiar 

positiva, tabagismo, hipertensão, hipercolesterolemia, doença oclusiva vascular 

periférica e doença arterial coronariana (Lobato AC et al, 2010; Cronenwett JL 

et al, 2010; Jones DW et al, 2004; Franks PJ et al, 1996; Lindholt JS et al, 

2003). 

Até a década de 90, a única opção de tratamento disponível para 

AAA era o reparo cirúrgico aberto, que está indicado quando o AAA atinge 

cinco centímetros e meio de diâmetro nos homens e cinco centímetros nas 

mulheres, em todos os aneurismas sintomáticos independente do diâmetro, ou 

se houver crescimento rápido (Dorros G et al, 1997). Atualmente a abordagem 

pode ser feita por via aberta ou endovascular, sendo que a utilização da última 

tem aumentado muito nos últimos anos, com estudos demonstrando vantagens 

como menor risco perioperatório (Greenhalgh et al, 2004; Prinssen M et al, 

2004). 

A relação entre a proteína C reativa (PCR) e os aneurismas 

também tem sido estudada, demonstrando que há relação positiva entre a PCR 

com a presença de aneurisma (Liao M et al, 2015), com o tamanho do 

aneurisma (de Haro J et al, 2012), como preditor da progressão do aneurisma 
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pós-tratamento (de Haro J et al, 2015) e como fator prognóstico do tratamento 

(Arnaoutoglou E et al, 2015).   

Os microRNAs também têm sido alvo de muitos estudos na busca 

da compreensão do seu papel na fisiopatologia de várias doenças, inclusive 

neoplasias malignas e aneurismas (Stather PW et al, 2013; Maegdefessel L et 

al, 2014; Chang TC et al, 2007; Yamakuchi M et al, 2008; Kaller M et al, 2011, 

Reiner A et al, 2011) e se esses microRNAs podem vir a ser biomarcadores 

utilizáveis na prática clínica (Pengxiang L et al, 2014; Jin H et al, 2013).  

Portanto, o presente estudo visa avaliar a relação entre o microRNA-1281 e a 

PCR antes e após o tratamento endovascular do AAA, bem como a evolução 

da função renal, na tentativa de correlacionar com a evolução clínica, diâmetro 

do saco aneurismático e com possíveis complicações pós operatórias. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A AORTA 

Aorta é um vaso do sistema arterial com dois segmentos distintos: 

torácico e abdominal, separados ao nível da décima vértebra torácica pelo 

hiato do músculo diafragma. A porção torácica é composta pela aorta 

ascendente, arco da aorta e aorta descendente. A porção abdominal é 

composta pela porção supra e infrarrenal, que termina ao nível da quarta 

vértebra lombar. O segmento da aorta abdominal infrarrenal se destaca por ser 

o local mais comum de surgimento do aneurisma. É também nesse local que 

existe uma prevalência aumentada de doença oclusiva aterosclerótica (Maffra 

Jr R, 2003). 

Vários estudos foram realizados para avaliar o diâmetro normal da 

aorta. Em 1965, Steinberg CR et al estudou o diâmetro da aorta em três níveis 

e concluiu que nem a doença aterosclerótica, nem a hipertensão arterial, 

presentes nesses pacientes, influenciavam o diâmetro da aorta abdominal. 

Concluiu também que as mulheres apresentavam aortas com diâmetros 

inferiores que os homens. Os resultados são demonstrados na tabela a seguir: 

 

 Homens com idade 

média de 53,9 anos 

Mulheres com idade 

média de 56,9 anos 

Nível do diafragma    

(T11 e T12) 

26,9mm 24,4mm 

Nível das artérias renais 

(L1 e L2) 

21,4mm 18,7mm 

Nível da bifurcação    

(L4 e L5) 

18,7mm 17,5mm 

Tabela 1: Análise do diâmetro da aorta em três segmentos. Adaptado de 

Steinberg CR et al, 1965. 
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Hogejs D et al, em 1988, estudou as aortas de 260 pacientes sem 

doença vascular prévia, com tomografia computadorizada, chegando aos 

seguintes resultados: 

 

Média de idade (anos) 

34 50 55 66 75 

Masculino 1,6cm 1,69cm 1,77cm 1,84cm 1,96cm 

Feminino 1,43cm 1,5cm 1,47cm 1,59cm 1,62cm 

Tabela 2: Média do diâmetro aórtico, idade e sexo. Adaptado de Hogejs D et al, 

1988. 

Cronenwett JL e Garret HE, 1983, estudaram o calibre da AA 

infrarrenal em 73 mulheres, através de arteriografia, e encontraram calibre 

médio de 16,3mm. Liddington MI e Heather HP, 1992, analisaram, através de 

ultrassonografia, a aorta de 1195 homens, com idade entre 65 e 74 anos, 

encontrando um diâmetro médio de 20,1mm. 

Da Silva ES, 1996, demonstrou, em um estudo realizado em 

cadáveres, que o diâmetro da AA infrarrenal aumenta com a idade, tendendo a 

dilatar-se precocemente no sexo masculino, sendo que os homens têm aortas 

mais dilatadas em relação às mulheres em todas as faixas etárias e que a raça 

não determina diferenças do diâmetro entre os indivíduos, quando são 

analisados os negros e brancos.  

2.2 ANEURISMA DE AORTA 

Aneurisma é uma dilatação anormal de um segmento vascular. 

Primeiramente descrito por Galeno (131-200 d.C.), o aneurisma é reconhecido 

como uma lesão local, permanente, irreversível, caracterizada por uma 

dilatação que excede uma vez e meia o diâmetro normal do vaso. Qualquer 
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tipo de vaso ou porção dele pode ser acometido, mas, preferencialmente, são 

comprometidas artérias cerebrais e a aorta (Sakalihasan N et al, 2005).  

Essa lesão desenvolve-se lentamente, com dilatação progressiva, 

aumentando seu volume, podendo causar rompimento da parede vascular e 

provocar intensa hemorragia. Além disso, pode comprimir, deslocar e destruir 

estruturas vizinhas (Filho GB, 2000). 

2.2.1 Classificação dos aneurismas 

São classificados de acordo com sua morfologia, localização e 

etiologia. Aneurisma verdadeiro é aquele que compromete toda a espessura da 

parede vascular causando alterações de seus componentes. Dilatação vascular 

por delaminação das camadas da parede vascular por infiltração sanguínea 

não é um aneurisma, mas sim dissecção (Schoen FJ, 2005). Do ponto de vista 

morfológico, os aneurismas podem se apresentar como dilatações saculiformes 

de uma porção da parede, ou fusiformes com comprometimento de todo o 

diâmetro vascular (Nobre F; Serrano CV, 2005). Quanto à localização 

anatômica, os aneurismas de aorta ascendente, arco e descendente torácica, 

são denominados aneurismas de aorta torácica e os que acometem a porção 

da aorta logo abaixo do diafragma são denominados aneurismas de aorta 

abdominal (Guo DC et al, 2006). 

Aneurismas de aorta abdominal (AAA) são dilatações que 

correspondem, geralmente, a diâmetros transversais de três centímetros para a 

aorta abdominal e 1,8 cm para as artérias ilíacas comuns, para valores médios 

de indivíduos normais. O diâmetro da aorta normal diminui progressivamente 

do tórax para os segmentos infrarrenais e apresenta variação de acordo com 

sexo, idade, raça, estatura, peso e área de superfície corporal (Cronenwett JL 

et al, 2010; Pearce WH et al, 1993). 

2.2.2 História natural do aneurisma 

No passado, os médicos conheciam a história natural dos 

aneurismas através do seguimento e observação clínica dos pacientes, que era 

a ruptura do aneurisma com consequente óbito.  Shatz IJ et al (1962) realizou 

seguimento de 141 pacientes considerados inadequados para o tratamento 
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cirúrgico. Somente 34,4% sobreviveram cinco anos. A causa de óbito mais 

frequente foi a ruptura do AAA, que ocorreu em 45%.   

Gore I e Hirst AE (1973) demonstraram um percentual de ruptura 

de AAA de 27,7% variável de acordo com o diâmetro do aneurisma. Naqueles 

com diâmetros inferiores a cinco centímetros, a taxa de ruptura foi de 9,5%. 

Entre cinco e sete centímetros, a taxa foi de 36% e naqueles maiores que sete 

centímetros, a taxa encontrada foi de 76%. 

Diâmetro do aneurisma maior que seis centímetros no momento 

do diagnóstico é um fator de risco significante e independente para ruptura de 

AAA. Sexo feminino, tabagismo, hipertensão, taxa de expansão AAA, pico de 

estresse da parede do AAA, aumento rápido do trombo intraluminal, aumento 

da rigidez da parede do AAA e pacientes transplantados são outros fatores 

preditores de ruptura (Dalman RL, 2006; Brown LC, 1999; Brown PM, 2003; 

Cronenwett JL, 1985; Norman PE PJ, 2007; Lederle FA, 2002; Powell JT, 2008; 

Limet R, 1991; Hatakeyama T, 2001). 

 

Diâmetro do aneurisma (mm) Risco de ruptura em 12 meses (%) 

30-39 0 

40-49 0,5 a 5 

50-59 13 a 15 

60-69 10 a 20 

70-79 20-40 

80 ou mais 30-50 

Tabela 3: O risco de ruptura do AAA associado a seu diâmetro.  Adaptado de 

Brewster DC, 2003. 
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A maioria dos AAA é assintomática e são mais comumente 

detectados como um achado de exame, como a ultrassonografia, a tomografia 

computadorizada de abdome ou a ressonância magnética, solicitados para 

outro propósito. A maioria dos AAA é silenciosa até sua ruptura, apesar de 

alguns deles serem identificados durante avaliação de sintomas abdominais. 

Aneurismas que causam dor abdominal têm maior risco de ruptura. AAA 

também podem se apresentar com complicações como trombose, embolização 

ou, mais raramente, com coagulação intravascular disseminada causando 

hemorragia e complicações trombóticas (Aboulafia DM, 1996; Fisher DF Jr, 

1983). 

A ruptura de um aneurisma é uma das emergências mais 

dramáticas da medicina, causando de 4 a 5% de mortes súbitas nos EUA. 

Pacientes com AAA roto classicamente apresentam dor abdominal forte, ou dor 

em região dorsal e massa abdominal pulsátil. Tipicamente cursa com 

hipotensão severa. Apenas cerca de 50% dos pacientes com AAA roto chegam 

vivos ao hospital e, desses, 50% não sobrevivem ao tratamento (Schermerhorn 

M 2009; Harris LM 1991). 

Aproximadamente 50% dos pacientes com AAA que não são 

submetidos ao tratamento cirúrgico morrerão por ruptura do aneurisma. A 

mortalidade para ruptura de AAA está entre 30 e 80%, com uma média de 50% 

na maioria dos serviços (Zarins CK; Harris Jr JE, 1997). 

2.2.3 Epidemiologia 

O aneurisma de aorta tem grande relevância clínica. É a décima 

quarta causa de morte nos Estados Unidos. Nesse país, 4.500 mortes/ano são 

causadas por ruptura do aneurisma de aorta e mais 1.400 mortes decorrem 

dos 45.000 procedimentos realizados para prevenir a ruptura (Silverberg E et 

al, 1990; McPhee JT et al, 2001-2004). 

Os AAA são os mais frequentemente encontrados na prática 

clinica e têm grande tendência a romper. Afetam mais homens que mulheres 

na proporção de 4:1. A sua ocorrência é maior nos homens brancos e idosos, 

sendo menos frequente nos de raça negra. Nos asiáticos a frequência é 
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equivalente à raça branca. Costuma aparecer próximo aos 50 anos nos 

homens e 60 nas mulheres, com seu pico de incidência entre 80 e 85 anos 

(Maffei FHA et al, 2008; Cronenwett JL et al, 2010). 

A porção infrarrenal da aorta é particularmente suscetível à 

formação de aneurismas. Isso pode ser parcialmente explicado pela diferença 

embrionária na origem das células musculares lisas da aorta, variações na 

quantidade de elastina e colágeno nas diferentes porções da aorta e pelas 

forças hemodinâmicas que são diferenciadas na aorta infrarrenal. 

Aproximadamente 80% dos aneurismas aórticos ocorrem entre as artérias 

renais e a bifurcação aórtica (Ghorpade A et al, 1996; McDonald DA, 1968).  

A prevalência de AAA em uma dada população depende de 

fatores de risco associados que incluem idade avançada, gênero masculino, 

raça branca, história familiar positiva, tabagismo, hipertensão, 

hipercolesterolemia, doença oclusiva vascular periférica e doença arterial 

coronariana.  Fatores relacionados à taxa de crescimento do AAA incluem 

diâmetro da aorta no momento do diagnóstico e tabagismo. O tabagismo é 

considerado o fator de risco modificável mais importante para o 

desenvolvimento do AAA e a patogenia está provavelmente está relacionada à 

sua habilidade e oxidar a alfa 1-antitripsina. A grande maioria dos pacientes 

com AAA (>90%) apresentam história de tabagismo (Lobato AC et al, 2010; 

Cronenwett JL et al, 2010; Jones DW et al, 2004; Franks PJ, 1996; Lindholt JS, 

2003). 

Bickerstaff LK et al, em 1984, em estudo de corte representativo 

da população dos Estados Unidos, no período de 1951 e 1980, identificou 

aumento significativo da incidência do AAA: 

 1951-1960 1961-1970 1971-1980 

Incidência de AAA por 

100.000 pessoas/ano 

8,7 26,5 36,5 

Tabela 4: Incidência do AAA por década, adaptado de Bickerstaff LK et al, em 

1984 
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2.2.4 Patogenia 

A patogenia do AAA é multifatorial, apresentando fatores 

genéticos e familiares, degradação das fibras elásticas e colágeno, inflamação 

tissular e resposta auto-imune, fatores ambientais e hemodinâmicos, além de 

diferenças na estrutura parietal entre os diversos segmentos arteriais (Maffei 

FHA et al, 2008). 

A aorta normal é composta por três camadas: íntima, túnica média 

e adventícia. A camada íntima é a mais interna da parede da aorta, composta 

de células endoteliais em contato direto com o sangue. Estas células podem 

contribuir para a formação de aneurisma através da produção de espécies 

reativas de oxigênio (Cronenwett JL et al, 2010). 

A camada média contém elementos conectivos extracelulares 

(elastina, colágenos tipos I e III, e proteoglicanos) e células musculares lisas 

vasculares organizados em unidades lamelares funcionais. Estas unidades, 

que dão suporte de carga primária a estrutura da aorta saudável, estão 

esgotadas drasticamente ao longo de um período de anos ou décadas durante 

a patogênese do AAA. Na doença avançada, a degradação da elastina 

aumenta substancialmente a rigidez da aorta e a carga de colágeno. A rotura 

ocorre quando as fibras de colágeno residuais e recém- sintetizadas da média 

e adventícia não conseguem manter a integridade estrutural. A sequência 

exata de eventos que levam à rotura permanece desconhecida, mas 

certamente envolve a inflamação e proteólise da camada média, resultando em 

reduções importantes da resistência mural à tração (Wolinsky H; Glagov S, 

1967). 

A adventícia é composta de colágeno intersticial, fibroblastos, 

fibras nervosas e vasa vasorum, estando ativamente envolvida na patogênese 

do AAA. A densidade dos vasa vasorum diminui ao longo do comprimento da 

aorta a partir da raiz da aorta até a bifurcação. A especulação já existe há 

décadas a respeito de uma potencial relação entre a densidade reduzida de 

vasa vasorum na adventícia e a tendência para o aumento da formação de 

aneurisma na aorta distal. Evidência de causalidade do surgimento de 

aneurisma relacionada a diferenças regionais na vascularização da adventícia 
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da aorta permanece inconclusiva. No entanto, recentemente o aumento da 

inflamação impulsionando a neovascularização, tem sido reconhecido em 

espécimes cirúrgicos obtidos no momento da correção do aneurisma, 

encontrando-se mais proeminente nos locais de rotura da aorta. Embora esta 

neovascularização esteja claramente presente, ainda é incerto se ela promove 

ativamente a progressão da doença aneurismática com consequente rotura, ou 

simplesmente representa evidência de inflamação mural progressiva (Choke E 

et al, 2006). 

O trombo intraluminal, além de ser um marcador indireto da 

progressão da doença, pode também mediar diretamente a progressão do 

AAA, através da ativação das metaloproteinases proteolíticas pela plasmina. 

Adicionalmente, o acúmulo de trombos pode prejudicar a difusão de oxigênio 

através da parede da aorta e resultar em hipóxia relativa e potencial de 

apoptose/necrose de células musculares lisas. O trombo laminar também pode 

alterar o pico de tensão da parede no AAA. Entretanto, a influência da 

presença de trombo no AAA permanece incerta, mas a maioria dos 

investigadores concorda que o trombo laminar geralmente aumenta a 

progressão da doença e o risco de rotura do AAA de diâmetro similar 

(Cronenwett JL et al, 2010). 

Alterações nas forças hemodinâmicas do fluxo sanguíneo têm 

sido descritas como fatores importantes no desenvolvimento dos aneurismas. 

Sabe-se que o fluxo sanguíneo, quando alterado, pode promover alterações na 

estrutura e função das células endoteliais. Essas alterações podem culminar na 

liberação/inibição de fatores importantes que atuam na parede vascular (Salsac 

AV et al, 2004; Cheng C et al, 2006). 

Regiões arteriais com complexa geometria, como estenose, 

bifurcações e ramificações são áreas propensas a lesões, pois o fluxo torna-se 

turbulento com formação de estase, recirculação e fluxo reverso (Nesbitt WS et 

al, 2000). Essa transição de fluxo altera a conformação das células endoteliais 

resultando na ativação da resposta inflamatória liberando espécies reativas de 

oxigênio (ROS), sendo este um dos possíveis fatores de ativação das 

metaloproteinases (MMPs) (Kunsch C; Medford RM, 1999). 
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Diferentes estudos histomorfológicos têm demonstrado que o 

tecido do aneurisma é caracterizado pelo aumento da atividade elastolítica e 

colagenolítica causada por aumento da produção de metaloproteinases quando 

comparado com tecido aórtico normal. A progressiva degradação de proteínas 

da matriz fibrilar da camada média e da adventícia da aorta foi identificada 

como o processo que resulta na formação do AAA. Em particular, através da 

utilização de imuno-histoquímica e técnicas de zimografia in situ, várias MMPs 

têm sido relacionadas com a atividade elastolítica, expansão e eventual ruptura 

do AAA. Dentre essas MMPs estão a MMP-2 (conhecida como 72 kDa 

gelatinase/ colagenase tipo IV, cliva elastina e colágeno de tipo IV), MMP-9 

(conhecida como 92 kDa gelatinase/ colagensase tipo IV, cliva elastina, 

colágeno I e IV) e MMP-3 (estromelisina-1) (Sangiorgi G et al, 2001; McMillan 

WD, 1999). 

Os níveis de MMP-9 no plasma são aumentados na doença do AAA e 

mais RNAm de MMP-9 está presente nos tecidos da aorta aneurismática do 

que em tecido aórtico normal. Pacientes com AAA de dimensão intermediária 

(entre 5 e 6,9 cm) têm nível sérico maior do que os pacientes com menores 

que 4 cm ou maiores que 7 cm, embora não normalizada para o volume de 

tecido ou celularidade mural. Estes resultados implicam em papel significativo 

para atividade da MMP-9 na progressão da doença. Os níveis de MMP-9 

consistentemente diminuem após o reparo de AAA, tanto endovascular quanto 

aberto, e os pacientes com os níveis persistentemente elevados após o reparo 

endovascular de aneurisma podem estar em maior risco para o 

desenvolvimento e a manutenção de vazamentos (Mc Millan WD et al, 1997; 

Sangiorgi G et al., 2001; Lorelli DR et al., 2002). 

Tal como a MMP-9, a MMP-2 cliva elastina e colágeno do tipo IV. 

As amostras obtidas a partir de aneurismas de aorta demonstram relativamente 

menor atividade da MMP-2 do que da MMP-9, o que sugere que o aumento da 

atividade de MMP-2 pode representar um evento precoce na evolução temporal 

da patogênese da doença aneurismática. Os dados experimentais sugerem 

que tanto a MMP-2 como MMP-9 necessitam estar presentes e ativas para 

progressão máxima do aneurisma, implicando, assim, uma relação sinérgica e 
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co-dependente entre, pelo menos, duas das proteases mais ativas relevantes 

na doença AAA (Longo GM et al, 2002). 

Em adição à proteólise e perda da celularidade da camada média, 

a inflamação é uma característica central da patofisiologia do aneurisma da 

aorta. Embora os eventos de iniciação da doença AAA humana permaneçam 

incertos, evidências experimentais sugerem que os produtos de degradação de 

elastina, ou peptídeos hidrofílicos liberados de eventos elastolíticos, estimulam 

e perpetuam a localização e ativação de células mononucleares dentro da 

parede da aorta. Produtos de degradação da elastina se ligam à proteínas de 

superfície e estimulam o aumento da quimiotaxia, ativação e fagocitose de 

células mononucleares. As concentrações séricas de produtos de degradação 

da elastina são elevadas em pacientes com AAA e correlacionam com os 

níveis de risco para a progressão da doença (Lindholt JS et al, 2006).  

Outros eventos precoces de sinalização pró-inflamatórias incluem 

a produção de superóxido (O2-) e peróxido de hidrogênio (H2O2) por 

fibroblastos, células aórticas constitutivas e leucócitos que se infiltram. O 

aumento da produção destas espécies reativas de oxigênio inibe o inibidor do 

ativador do plasminogênio-1, uma enzima que limita a ativação de MMP, e 

conduz a um aumento da proteólise e degradação da matriz. Níveis de 

estresse oxidativo são marcadamente maiores em espécimes cirúrgicos AAA 

do que no tecido aórtico normal (Miller Jr FJ et al, 2002).  

As células inflamatórias presentes em espécimes cirúrgicos de 

AAA incluem macrófagos, linfócitos Th1, Th2 e B. O papel potencial diferencial 

de células Th1 e Th2 na mediação das doenças da aorta é uma questão de 

debate vigoroso. Embora exista alguma discussão, existe evidência 

experimental recente que sugere que as respostas de citocinas Th2 

predominam na doença aneurismática e que a resposta de citocinas tipo Th1 é 

característica de doenças vasculares oclusivas ateroscleróticas. Linfócitos Th2 

produzem interleucina-4 (IL-4), IL-5, IL-8 e IL-10, que, em conjunto, promovem 

a angiogênese mural, liberação adicional de citocinas pró-inflamatórias e 

apoptose de células musculares lisas. As células T helper com afinidade para o 

receptor de complexo principal de histocompatibilidade de classe II, que 



29 
 

produzem o interferon-γ de CD4 + são os linfócitos mais abundantes presentes 

no tecido do aneurisma aórtico. Ratos deficientes em células T CD4+ são 

resistentes à formação de AAA, mas a resposta pode ser parcialmente 

restaurada por tratamento com interferon- γ exógeno (Schýnbeck U et al, 2002; 

Xiong W et al, 2004). 

Muitas respostas inflamatórias em células musculares lisas e 

macrófagos incluem a ativação da via quinase n-terminal (JNK) também 

conhecida como proteína-quinase ativada por estresse. A JNK é uma molécula 

de sinalização proximal que regula as funções proteolíticas e sintéticas de 

celulares musculares lisas vasculares, bem como a produção de citocina pró-

inflamatória e a atividade proteolítica dos macrófagos. Produção e ativação de 

mais de 20 proteínas considerados relevantes para a patogênese de AAA, 

incluindo MMP-9 e IL-1a, são regulados, em certa medida pela atividade de 

JNK. Expressão de JNK é aumentada em estudos experimentais, bem como 

amostras de tecidos humanos com AAA (Yoshimura K et al, 2005). 

Proteínas classicamente associadas à trombose e à regulação da 

cascata de coagulação também podem participar na patogênese do AAA. No 

estudo de Kölbel T et al, 2008, pacientes com aneurismas da aorta tinham uma 

concentração média três vezes maior da Proteína C ativada e do inibidor da 

Proteína C do que os controles. Níveis de Proteína C ativada/ inibidor da 

proteína também se correlacionam com diâmetro de AAA.  

A osteopontina, um mediador pluripotencial do metabolismo 

ósseo, inflamação e calcificação vascular, pode também desempenhar um 

papel central no AAA. As concentrações no soro e no tecido de osteopontina 

são aumentadas na doença humana, e ratos deficientes em osteopontina 

demonstram atenuada formação de AAA em modelos experimentais (Golledge 

J et al, 2007). 

2.2.5 Diagnóstico 

Dor abdominal atípica ou dor nas costas podem estar presentes 

em casos de AAA, mas não são sintomas específicos, uma vez que a maioria 



30 
 

dos casos é silenciosa, e em geral são achados ocasionais durante exames de 

imagem para outras finalidades diagnósticas (Erbel R et al 2014). 

Aproximadamente 5% dos AAAs são classificados como 

inflamatórios e se apresentam com dor abdominal ou com dor em região 

dorsal, perda de peso e VHS elevado (Hirsch AT, 2006). 

Palpação clínica da massa abdominal pulsátil pode ser alerta da 

presença de AAA. Estudo caso‐controle estimou que a sensibilidade da 

palpação para diagnóstico de AAA maior do que três centímetros é de 68% e a 

especificidade de 75% (Fink HA et al, 2000). 

Metanálise feita com base em 15 estudos de rastreamento em 

pacientes assintomáticos, estimou que a sensibilidade do exame de palpação 

abdominal é de cerca de 39% (Lederle FA et al, 1999). Assim, ela não é 

recomendada como método único de rastreamento ou planejamento 

terapêutico (Guirguis- Blake  JM et al, 2014). 

Devido às limitações do exame clinico, os exames de imagem são 

fundamentais para rastreamento, diagnóstico e seguimento do AAA. 

Dentre esses, os mais utilizados são a Ultrassonografia (USG), a 

Tomografia Computadorizada (TC) e a Ressonância Nuclear Magnética (RNM), 

sendo que o exame de RNM apresenta algumas contraindicações: presença de 

marca‐passo transitório ou definitivo, presença de clipes intracerebrais e 

próteses metálicas no quadril. Tanto a TC como a RNM podem ser utilizadas 

sem contraste, porém para melhor visualização da luz do aneurisma e sua 

anatomia usam‐se dois tipos de contraste administrados por via endovenosa, o 

contraste iodado e o gadolínio, respectivamente. 

2.2.6 Tratamento 

Tratamento cirúrgico do AAA 

A existência de relatos de tratamento de aneurisma, data da 

antiguidade (Voorhees AB et al, 1952). A primeira ligadura de aorta foi 

realizada por Sir Astley Cooper em 1817 (Apud-Gross, 1949) para tratar um 

aneurisma ilíaco-femoral esquerdo. O primeiro sucesso em ressecar um AAA 
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foi obtido por Dubost, em 1951, utilizando um enxerto homólogo (Dubost C; 

Alary M, Oeconomos N, 1951). 

No final da década de 50, o surgimento de novos materiais, como 

o orlon, teflon e Dácron, deu início à reposição do aneurisma pela prótese de 

tecido. Em 1957 foram realizados casos bem sucedidos de correção 

endovascular com implantação de enxerto intraluminal com tecido-Dácron 

(Debakey ME et al, 1958). 

Pacientes que apresentam AAA e dor abdominal ou em região 

dorsal, mesmo sendo atípica, estão sob maior risco de ruptura e a intervenção 

está recomendada. Se houver ruptura, mais da metade dos pacientes morre 

antes da hospitalização. Daqueles que são tratados, o desfecho depende da 

condição clínica, mas a mortalidade é em torno de 50%. Para aqueles com 

aneurisma assintomático a conduta de baseia no tamanho do aneurisma. Há 

consenso que pequenos aneurismas, fusiformes, de menos de 4,0 cm de 

diâmetro têm baixo risco de ruptura e devem ser monitorados. Aneurismas 

maiores que 5,4 cm devem ser operados em pacientes saudáveis. A cirurgia 

eletiva também deve ser considerada em aneurismas saculares (Chaikof E L et 

al, 2009). 

A abordagem clássica inclui a inserção de um enxerto intraluminal 

por via de acesso aberta substituindo a aorta aneurismática. 

Com o advento das próteses de material sintético que não sofriam 

rejeição, o tratamento cirúrgico do AAA deu um grande impulso, tornando-se 

um método confiável e com mortalidade, nos dias de hoje, inferior a 5% quando 

tratados eletivamente (Brown OW et al, 1981; Johansson G et al, 1990). 

É sabido que comorbidades podem influenciar os resultados da 

cirurgia eletiva do AAA. Os fatores de risco podem não somente afetar a 

mortalidade e morbidade operatória, mas também a sobrevida tardia. 

Resultados de estudos multicêntricos têm demonstrado taxa de mortalidade de 

0 - 3,7%(Zarins CK, Harris Jr JE, 1997). 
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Tratamento endovascular do AAA 

O conceito inicial de colocação de stent intraluminal foi proposto 

por Dotter em 1969, quando o mesmo introduziu, por via percutânea, molas de 

aço inoxidável em artérias poplíteas de cães. Na década de 80, vários 

investigadores realizaram implantes de próteses endovasculares no tratamento 

de aneurismas experimentais (Baeko et al, 1986; Mirich D et al, 1989; Laborde 

JC et al, 1992; Chuter TAM et al, 1993). 

A ideia inicial do tratamento endovascular do AAA foi do argentino 

Parodi, em 1979. Nove anos mais tarde, Palmaz apresentou os primeiros 

resultados de experimentos utilizando um novo dispositivo metálico criado por 

ele que denominou stent (Parodi JC et al, 1997). Parodi JC et al(1990) realizou 

com sucesso a exclusão do AAA com stent revestido com prótese de dácron 

em estudo experimental envolvendo 62 cães. 

Parodi JC et al(1991) publicou o primeiro trabalho da literatura 

que demonstrou sucesso no tratamento endovascular do AAA em seres 

humanos. 

Atualmente, a cirurgia aberta tem sido substituída, sempre que 

possível, por abordagens endovasculares, que são menos invasivas e 

necessitam de um menor volume de transfusão sanguínea, menor tempo 

cirúrgico, menor tempo de permanência em unidade de terapia intensiva e 

intra-hospitalar, requerendo, porém, um maior número de intervenções 

adicionais para manutenção da exclusão do saco aneurismático (Lobato AC et 

al, 2010, Cronenwett JL et al, 2010). 

Variações morfológicas do AAA afetam diretamente o resultado 

das endopróteses. Alguns parâmetros devem ser analisados: o comprimento 

do colo proximal (infra-renal); aneurisma envolvendo as artérias ilíacas comuns 

(uni ou bilateral); severa doença oclusiva íleo-femoral; tortuosidades das 

artérias ilíacas superiores ou iguais a 70 graus, e artérias ilíacas e/ou femorais 

com diâmetro igual ou inferior a 6,0 mm. O comprimento ideal do colo proximal 

para a colocação da endoprótese é maior ou igual a 1,5cm. Em aneurismas de 

colo proximal curto, o procedimento poderá ser mais difícil de ser executado, 
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pois o stent pode se posicionar acima das artérias renais. O diâmetro do colo 

proximal ideal para o procedimento endovascular deve variar entre 16 e 26 

mm. O colo distal do aneurisma deve possuir no mínimo um centímetro de 

comprimento com diâmetro similar àquele para o colo proximal, no caso de 

utilização de prótese endovascular tubular aorto-aórtica (Allen RC et al, 1997). 

Uma grande variedade de métodos de imagem está disponível 

para avaliar e mensurar as aortas aneurismáticas como o duplex, TC, 

aortografia, ressonância nuclear magnética e ultrassom intravascular (Armon 

MP et al, 1998).  

A mais utilizada é a TC helicoidal, pois permite a realização de 

cortes de 3 a 5 mm de intervalo e posterior mensuração de diversos pontos 

importantes para a seleção dos pacientes candidatos ao procedimento e 

escolha da endoprótese (Schumacher H et al, 1997). Essas imagens são 

processadas por programas especificamente projetados para realizar as 

medições do AAA. Até o momento, essa técnica demonstrou uma alta acurácia 

nas medidas obtidas, elevando a próximo de 100% o sucesso técnico do 

procedimento endovascular (Beebe HG et al, 2000). 

A exclusão do aneurisma é definida como completa quando a 

endoprótese estiver intacta, sem alterações de sua estrutura (como furos) e a 

endoprótese apresentar uma perfeita fixação na parede arterial, tanto proximal 

quanto distal, sem evidências de refluxo ou vazamento. As duas porções 

distais da endoprótese devem estar em perfeito contato com a parede arterial, 

sem a interposição de trombo. Além disso, a endoprótese não poderá ficar 

hemodinamicamente comprometida por dobras ou torções devido a mau 

posicionamento ou variações da morfologia do AAA. A angiografia realizada ao 

término do procedimento não deverá demonstrar a presença de contraste entre 

a endoprótese e o aneurisma, caracterizando um vazamento (White GH et al, 

1997).  

2.3 Proteína C reativa 

Além de fornecer pistas relacionadas com mecanismos 

fisiopatogênicos na doença aneurismática, biomarcadores, como a Proteína C 
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reativa, podem vir a ser úteis no monitoramento do status da doença, 

progressão, ou resposta a terapias médicas durante o tratamento supressivo 

da doença (Arnaoutglou et al, 2015; Liao et al, 2015; de Haro et al, 2012; de 

Haro et al 2015).  

Os níveis séricos de PCR, um marcador inespecífico de 

inflamação sistêmica de alta sensibilidade, estão aumentados em pacientes 

com AAA de forma gradual e parecem estar relacionados ao tamanho do 

aneurisma (Bruemmer D et al, 2003; Norman P et al, 2004).  

A Proteína C reativa como um único marcador para controle da 

doença é limitado, porém De Haro correlacionou seus níveis com a progressão 

do AAA após EVAR sem endoleaks demonstrando que pode vir a ser usado 

como adjuvante no acompanhamento desses pacientes (De Haro et al, 2015). 

A PCR não só se relacionou com o tamanho do aneurisma, como pode 

também ter papel como um preditor de mortalidade (Liao M et al, 2015). 

2.4 Função renal e aneurisma de aorta abdominal 

A queda na função renal é uma preocupação recorrente no 

tratamento do AAA, principalmente na correção pela técnica endovascular, 

tanto no pós-operatório precoce quanto tardio (Alsac JM et al, 2005; Parmer SS 

et al, 2006; Greenberg RK et al, 2004; Surowiec SM et al, 2004). 

A associação entre volume de contraste e nefrotoxicidade 

permanece controversa. Alguns autores encontraram significativa correlação 

(Mehta M et al, 2004), enquanto outros não encontraram (Parfrey OS et al, 

1989; Barret BJ et ak, 1993). 

Insuficiência renal crônica aumenta a incidência de 

nefrotoxicidade induzida por contraste. Contrastes de alta osmolaridade, 

desidratação, drogas nefrotóxicas, e diabetes mellitus aumentam ainda mais o 

risco de piora da função renal (Barret BJ, 1994; Parfrey OS et al, 1989; Barret 

PJ, Carlisle EJ, 1993). A incidência da piora da função renal em pacientes 

submetidos à cirurgia aberta de correção do AAA com função renal normal 
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antes da cirurgia é de 5,4% e aumenta de duas a três vezes em pacientes com 

disfunção renal prévia (Johnston WK, 1989; Joseph MG et al, 1989).  

A mortalidade relacionada à insuficiência renal em pacientes 

tratados com EVAR com e sem disfunção renal prévia, encontrados por 

WALKER SR et al, 1998, são de 47% e 3%, respectivamente. Mehta M et al, 

2004, concluiu que EVAR pode ser realizada em pacientes com insuficiência 

renal crônica não dialíticos, com níveis aceitáveis de morbidade e mortalidade, 

semelhantes aos encontrados na cirurgia aberta. Concluiu também que o 

EVAR aumentou, não significativamente, o risco de piora da função renal, 

diálise e mortalidade nos pacientes com insuficiência renal antes de cirurgia 

comparados aos pacientes com função renal normal e que hipotensão 

perioperatória e aumento do volume de contraste são fatores de risco 

significativos para aumento da creatinina no pós-operatório e morte.  

Parmer SS e Carpenter JP, 2006, demonstraram função renal 

com queda progressiva após EVAR em 283 pacientes. Nesse estudo, 

compararam os efeitos da fixação supra ou infrarrenal e seus efeitos na função 

renal e encontraram aumento da creatinina sérica e diminuição do clearence de 

creatinina nos dois grupos após EVAR. Além disso, essa queda da função 

renal foi persistente nos pacientes seguidos por mais de 12 meses, sugerindo 

tanto que o tratamento influencia na queda da função renal quanto que a 

infusão de contraste pode ter efeito a longo prazo na função renal. 

Parmer SS et al, 2006, comparou o efeito do EVAR e a cirurgia 

aberta na função renal em pacientes com insuficiência renal prévia e concluiu 

que os dois tratamentos podem ser realizados com preservação da função 

renal. Os pacientes com disfunção renal prévia submetidos à EVAR continuam 

sob o risco de desenvolver queda progressiva da função renal e medidas 

preventivas devem ser tomadas nessa população. 

2.5 MicroRNAs  

Os microRNAs (miRNAs) são sequências curtas (19 e 26) de 

nucleotídeos não codificantes de RNA, que são transcritas a partir de DNA. No 

entanto, elas não são traduzidas em proteínas. Eles regulam a expressão 
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gênica ligando-se a RNA mensageiro (RNAm) e impedindo a síntese de 

proteínas. Os miRNAs foram descritos pela primeira vez em 1993 no gene lin-4 

em Caenorhabditis elegans, como uma sequência de 22 nucleotídeos de RNA 

que inibiu a síntese de proteínas. Nos seres humanos, let-7 foi o primeiro 

miRNA identificado. As sequências miRNA parecem ser altamente 

conservadas entre as plantas, micro-organismos e animais, sugerindo que 

representam uma via reguladora importante (Stather PW et al, 2013). 

2.5.1 Biogênese dos microRNAs 

 Os miRNA maduros são formados através de um processo 

de três passos. Inicialmente, genes de miRNA são transcritos em miRNA 

primário (pri-miRNA). Em seguida, o pri-miRNA é clivado em precursor-miRNA 

(pré-miRNA), e transportado para o citoplasma. O pré-miRNA em dupla fita é 

então clivado formando microRNA maduro e proteínas Argonaute, 

componentes principais do complexo silenciador RNA induzido (RISC), que 

ligam-se à região de cadeia simples funcional do miRNA, enquanto a cadeia 

complementar normalmente é liberada e degradada. Raramente a cadeia 

complementar também é funcional, tornando-se seu próprio miRNA e afetando 

um outro RNAm. Os complexos de miRNA-RISC se ligam ao RNAm alvo, o que 

resulta em repressão translacional ou degradação do RNAm, regulando assim 

a expressão do RNAm. Como a interação entre miR e RNAm ocorre entre a 5’-

UTR do miRNA e a região de 3’-UTR do miRNA, um único miRNA pode regular 

centenas de genes e um único gene pode ser regulado por vários miRNAs, 

como mostrado na figura 1 (Stather PW et al, 2013; Pratt A, Macrae I, 2009; 

Gregory RI et al, 2005): 
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Figura 1: Modelo da biogênese do micro RNA. Adaptado de Yang W et al, 2011 

Para os miRNAs são conhecidos 2 mecanismos de ação: 

degradação do RNAm e inibição da sua tradução. O primeiro mecanismo 

ocorre quando há pareamento perfeito entre o miRNA e o gene alvo (Hutvágner 

G; Zamore P D, 2002) e o segundo quando o pareamento é imperfeito (Roush 

SF, 2006). O pareamento imperfeito pode leva a inibição da tradução, através 

do bloqueio da inicialização, retirada de ribossomos e inibição de alongamento 

(Petersen C et al, 2006). O possível papel do miRNA como regulador positivo 

da transcrição gênica também já foi demonstrado (Vasudevan S, 2011). 

 A concentração de miRNAs maduros nas células depende da 

regulação da transcrição, maturação e degradação fortemente reguladas (Ha M 

et al, 2014; Kai ZS et al, 2010). Foi proposto que aproximadamente ≈ 100 

cópias de um miRNA maduro por célula são necessárias para a repressão 

biologicamente relevante da tradução de genes (Brown BD et al, 2007; Sarasin- 

Filipowicz  et al, 2009). A regulação da concentração do miRNA, portanto, 

desempenha um papel importante no controle da função reguladora do miRNA. 

A transcrição de miRNA é regulada por fatores específicos de transcrição e 
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fatores epigenéticos (por exemplo, metilação do DNA, modificações das 

histonas) (Davis BN et al, 2009). Como genes codificadores de proteínas, 

certos miRNAs exibem um padrão de expressão específico de tecido (Guo Z et 

al, 2014), apoiando seu papel na diferenciação e desenvolvimento celular 

(Shivdasani RA, 2006). Além disso, a eficiência de processamento de miRNA é 

regulada através de várias modificações pós-traducionais da maquinaria de 

maturação (Drosha, DGCR8, Dicer, TRBP, AGO) (Ha M et al, 2014; Davis BN 

et al, 2009). Além disso, o próprio miRNA é submetido a modificações pós-

transcricionais como a edição de RNA, metilação, uridilação e adenilação 

(Davis BN, 2009). Estas modificações, somadas à formação de complexos 

proteicos (por exemplo, AGO) e exposição à nucleases [por exemplo 5'-3 

'exorbitonuclease 2 (XRN-2)], modulam a estabilidade e degradação do miRNA 

(Kai ZS et al, 2010).  

 MiRNAs mostram alta estabilidade (> 24 h) em células e plasma, com 

tempo de duração variando de um miRNA para outro (Gantier MP et al, 2011; 

Marzi MJ et al, 2016; Guo Y et al, 2015). Curiosamente, miRNAs também foram 

encontrados em praticamente todos os fluidos biológicos, incluindo o líquido 

cérebro-espinhal, lágrimas, saliva, leite materno, líquido amniótico, urina e  

fezes (Weber JA et al, 2010), demonstrando sua incrível estabilidade e 

apoiando seu grande potencial como biomarcadores não invasivos.  

 No plasma, os miRNAs são transportados e protegidos contra a 

degradação dependente de RNAse por vários transportadores, tais como 

vesículas (exosomas, microvesículas, corpos apoptóticos), proteínas de ligação 

de RNA [AGO2 e nucleophosmina 1 (NPM1)] e lipoproteínas [HDL , 

lipoproteína de densidade intermediária (LDI) e LDL] (Mitchel PS et al, 2008). 

A versão mais recente do registro miRBase 

(http://microrna.sanger.ac.uk/) (18.0, lançada em novembro de 2011 e 

atualizada em junho 2014) lista 28.645 miRNAs maduros identificados em 

humanos. Estes miRNAs podem regular a expressão de mais de um terço dos 

genes humanos (Kozomara A; Griffiths-Jones S, 2014). 

http://microrna.sanger.ac.uk/


39 
 

2.5.2 Os microRNAs e a formação dos aneurismas 

Experimentos com células musculares lisas específicas enfatizam 

a importância dos miRNAs para a homeostase das células musculares lisas 

vasculares (Albinsson S et al, 2010), e por isso é provável que os miRNAs 

também desempenhem um papel importante na formação do aneurisma, que é 

caracterizado pela disfunção das células musculares lisas vasculares. Com 

efeito, demonstrou-se recentemente que o miRNA-29 desempenha um papel 

fundamental na formação de aneurismas (Boon RA et al, 2011; Maegdefessel L 

et al, 2012; Merk DR et al, 2012). 

Estes estudos relatam que a inibição de miRNA-29 reduz a formação de 

aneurisma em diferentes modelos murinos. Especificamente, a inibição de toda 

a família miRNA-29 foi mostrada para impedir a angiotensina II induzir dilatação 

da aorta de camundongos do tipo selvagem (Boon RA et al. 2011). Inibidores 

de miRNA-29b reduziu a progressão do aneurisma no modelo de infusão de 

elastase pancreática porcina em camundongos C57BL6 e, embora em menor 

medida, no modelo de angiotensina II infusão em camundongos ApoE-/- 

(Maegdefessel L et al, 2012). 

Resultados semelhantes foram demonstrados em modelos genéticos 

usando ratos com Marfan (Fbn1C1039G /+), em que o bloqueio miRNA-29b impediu 

o desenvolvimento de aneurisma e apoptose da parede da aorta (Merk DR et 

al, 2012). Além disso, a expressão aumentada do miRNA-29 induziu expansão 

aneurismática grave em dois modelos murinos diferentes (Maegdefessel L et 

al, 2012). 

Estes estudos apontam para o mesmo mecanismo molecular: miRNA-29 

regula os níveis de múltiplos alvos de expressão com uma função na matriz 

extracelular, e a inibição terapêutica do miR-29 melhora a estrutura e a 

integridade da parede do vaso. Foi anteriormente demonstrado que, no 

coração, o miRNA-29 atua em diferentes alvos da matriz extracelular, tais como 

colágeno e elastina (van Rooij et al, 2008). Estes componentes da matriz 

extracelular são também induzidos após a inibição de miRNA-29 na 

vasculatura (Boon RA et al, 2011; Maegdefessel L et al, 2012; Merk DR, et al, 

2012). Curiosamente, a inibição de miRNA-29 também pode ser usado para 
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aumentar a expressão de elastina em células de pacientes haplo insuficientes 

para a elastina e para aumentar a deposição de elastina em vasos de 

bioengenharia (Zhang W et al., 2015). Além de atuar nos componentes 

estruturais da matriz extracelular, miRNA-29 também tem como alvo a proteína 

anti-apoptótica MCL-1 (Mott JL et al., 2007) e, paradoxalmente, MMP-2 (Steele 

R et al., 2010). Na verdade, a diminuição da proteína MCL-1 foi encontrada em 

ratos com Marfan, e a inibição de miRNA-29 evitou apoptose (Merk DR et al., 

2012), o que pode contribuir para os efeitos terapêuticos da inibição do miRNA-

29. 

Fisiologicamente, miRNA-29 provavelmente funciona como um travão 

endógeno sobre a expressão de proteínas da matriz extracelular, atenuando 

assim os efeitos pró-fibróticos. Consistentemente, tem sido descrito que a 

inibição do miRNA-29 in vivo induz a fibrose em vários órgãos, incluindo o 

coração (Van Rooij et al, 2008), fígado (Roderburg C et al, 2011), e nos rins 

(Qin W et al, 2011), caracterizada pelo aumento da deposição de matriz 

extracelular. 

Nos aneurismas humanos, miRNA-29b (mas não miRNA-29a e 

miRNA-29c) apresentou expressão elevada em aneurismas torácicos em um 

estudo, ao passo que não foi regulamentado em outro estudo e apresentou 

baixa expressão em aneurismas de aorta abdominal. Um recente relatório 

adicional descreve a associação de níveis alterados miRNA-29 com formação 

de aneurisma em aneurismas torácicos humanos (Jones JA et al, 2011), e 

utilizando uma abordagem de bioinformática, miRNA-29 foi proposta para 

contribuir para a formação de aneurisma (Liao M et al, 2011). 

Alguns microRNAs têm sido estudados no intuito de avaliar se 

desempenham um papel na patogenia dos aneurismas. Um dos primeiros 

estudos avaliando o papel de miRNAs para a formação dos aneurismas 

descreve o mecanismo pelo qual miR-143/145 regula a função de células 

musculares lisas (Elia L et al, 2009). Os autores demonstraram que em 

aneurismas torácicos humanos, miR-143 e miR-145 foram expressos em níveis 

mais baixos em comparação com aorta torácica saudáveis, que se 

correlacionou com a função de células musculares lisas. Outro estudo que 
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aponta para o papel de miR-143/145 na manutenção da função de células 

musculares lisas descreve a eliminação específica de células musculares lisas 

em ratos que apresentam disfunção contrátil dessas células e que pode ser 

revertida pela restauração de miR-143/145 (Albinsson S et al, 2010). Se há 

restauração de miRNA-143/145, a formação de aneurisma não foi relatada. 

Outro regulador principal do fenótipo das células musculares lisas vasculares, o 

miR-21, revelou inibir a formação de aneurisma em ratos (Maegdefessel L et al, 

2012). A superexpressão miRNA-21 protegia contra a progressão do 

aneurisma, enquanto que a inibição de miRNA-21 aumentou ainda mais a 

formação de aneurisma em curso. Outro estudo demonstrou que o miRNA-26a 

tinha seus níveis reduzidos em dois tipos de ratos com AAA induzido (PPE e 

AngII) (van Rooij E et al, 2011). 

Zhang W et al, 2015, estudaram a expressão dos miRNAs em pacientes 

com aneurisma de aorta abdominal. Avaliaram 10 casos com aneurisma e 10 

controles através de microarray em amostras de sangue e concluíram que, dos 

151 miRNA que apresentaram diferença de, pelo menos 2x o Fold, 3 

apresentaram um grande aumento, acima de 5, nos doentes (miR 191-3p, miR 

455-3p e miR-1281). Numa segunda etapa, esses resultados foram 

confirmados em um coorte maior de pacientes (60 casos e 60 controles) 

através do RT-qPCR, com aumento do fold de 5,90, 5.44 e 3,09 para o mIR-

191-3p, miR455-3p e miR-1281, respectivamente. E, baseando-nos nesses 

achados, estudamos o comportamento no miRNA-1281 após a correção do 

aneurisma de aorta abdominal. 

2.5.3 MicroRNAs como biomarcadores 

Alguns miRNAs como miRNA-191-3p, miRNA-455-3p e miRNA-

1281 foram relacionados com o AAA, sugerindo a possibilidade de serem 

usados como marcadores da doença (Zhang W et al, 2015). No entanto, não 

há estudos que relacionem os miRNAs como marcadores no controle pós 

tratamento.  

A elucidação de vias moleculares envolvidas na patogênese do 

AAA poderá contribuir para o diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Neste 
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contexto, estudos recentes tem demonstrado o papel dos microRNAs como 

biomarcadores associados a várias doenças entre elas o AAA. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a formação de um 

aneurisma é um processo multifatorial complexo, envolvendo a remodelação 

destrutiva do tecido conjuntivo em todo o segmento afetado da parede da 

aorta. Este processo envolve uma inflamação crônica local, uma diminuição no 

número de células do músculo liso da túnica média, e fragmentação da matriz 

extracelular da aorta. Durante os últimos anos, um esforço considerável tem 

sido dedicado à elucidação dos mecanismos moleculares e vias de formação 

dos AAA, com trabalhos recentes focando o papel dos miRNAs. Devido aos 

múltiplos efeitos pós-transcricionais de miRNAs individuais, é possível que um 

único miRNA possa ser responsável pelo desenvolvimento do AAA, no entanto, 

é mais provável que uma variedade de miRNAs seja identificada como 

associada a aspectos específicos da formação do aneurisma. Ao compreender 

a fisiopatologia da formação do aneurisma, tratamentos específicos com 

drogas podem ser desenvolvidos para interromper o crescimento do mesmo ou 

para evitar sua rotura. O estudo dos miRNAs e sua modulação vai acrescentar 

à nossa compreensão da formação do AAA, e pode resultar em potenciais 

alvos terapêuticos e marcadores biológicos. 
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3. HIPÓTESE 

Considerando os múltiplos fatores envolvidos na formação e 

expansão do aneurisma de aorta e nos recentes estudos que focam o papel da 

PCR e sua relação com o tamanho do AAA e a mortalidade dos pacientes 

tratados, associado também às alterações de função renal, assim como o papel 

dos microRNAs na formação do aneurisma, a avaliação dos níveis séricos 

destes poderiam se correlacionar com a evolução clínica do indivíduo e com as 

possíveis alterações anatômicas do saco aneurismático. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Estudar a expressão do microRNA-1281, PCR e da função renal 

antes e após o tratamento endovascular em amostras de sangue de pacientes 

portadores de AAA infrarrenal correlacionando com a evolução clínica nos seis 

primeiros meses de pós-operatório. 

Objetivos Específicos 

- Quantificação sérica da expressão dos miR-1281 antes da 

cirurgia. 

- Avaliar a resposta da concentração sérica do miR-1281 à 

correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal. 

- Correlacionar a expressão sérica da PCR com a presença 

do aneurisma e a evolução do saco aneurismático; 

- Correlacionar o diâmetro do AAA com a expressão do miRNA-

1281. 

- Avaliar a evolução da função renal através das dosagens séricas 

da uréia e creatinina. 
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5. PACIENTES E MÉTODOS 

Neste estudo, foram incluídos 41 pacientes consecutivos 

(independente do grupo étnico, idade e sexo) que foram submetidos à correção 

endovascular de AAA no período de janeiro de 2014 a novembro de 2015 

selecionados a partir de casos atendidos no Ambulatório de Cirurgia Vascular e 

Endovascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (USP).  

Os pacientes foram acompanhados inicialmente, durante este 

estudo, por um período de seis meses, não sendo diagnosticados endoleaks 

em nenhum desses casos durante este período.  

Cabe ressaltar que exames de vigilância (angiografia de aorta 

total por tomografia computadorizada ou por ressonância nuclear magnética) 

são realizados de rotina no controle pós-operatório de todos os pacientes 

submetidos à correção endovascular de AAA. 

As coletas de sangue periférico para dosagem da PCR e 

microRNA-1281 foram realizadas antes e após 6 meses da correção do 

aneurisma. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCRP/FMRP-USP processo no 3240/2014. 

Critério de inclusão: Foram incluídos no presente estudo 

pacientes atendidos no Ambulatório de Cirurgia Vascular e Endovascular do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) 

com diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal com diâmetro maior que 5,5 

cm para homens ou maior que 5,0 cm para mulheres e que tiveram indicação 

de tratamento endovascular com pelo menos 1,5 cm de colo proximal. Após 

informações detalhadas do tratamento e dos objetivos do trabalho somente os 

pacientes que assinaram o termo de consentimento livre esclarecido foram 

mantidos no estudo. 
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Critérios de exclusão: Pacientes com doenças subjacentes 

(psicose medicamentosa, meningites, acidente vascular encefálico, esclerose 

múltipla, tumores e doenças autoimunes) ou utilizando medicamentos com 

possibilidade de interferir com a análise dos marcadores em estudo; pacientes 

que perderam o seguimento com a especialidade ou faleceram durante o 

estudo; pacientes que não tiveram indicação de tratamento endovascular para 

o aneurisma, pacientes que evoluíram com vazamentos (endoleaks) e 

pacientes que se recusaram a participar do estudo. 

Acompanhamento: Foram realizados retornos ambulatoriais em 

1, 3 e 6 meses, com Tomografia de controle em 1 e 6 meses, conforme 

protocolo do serviço. As amostras de sangue para dosagem sérica foram 

colhidas antes da cirurgia e no retorno de 6 meses. 

Coleta do Material: Os voluntários da pesquisa foram submetidos 

a uma ficha de entrevista clínica e termo de consentimento livre esclarecido 

(Anexo A) previamente à coleta da amostra de sangue. Após o preenchimento 

dos critérios de inclusão e exclusão, foram submetidos à coleta de sangue 

através de veia periférica (30 ml) que foram distribuídos em alíquotas:  

- PCR (Plasma) – tubo com tampa roxa, contendo EDTA, o 

sangue foi centrifugado a 5200 RPM por 10 minutos a 40C, então foi separado 

em tubo eppendorf (1 alíquota de mais ou menos 1 mL) e congelado a -700C;  

- MicroRNAs – tubo com tampa roxa, contendo EDTA, 

sangue total congelado a -800C. Todo o material coletado foi armazenado até o 

momento das análises. A segunda coleta, após 6 meses do tratamento, foi 

realizada seguindo os mesmos parâmetros, durante a consulta de retorno. 

Proteína C reativa 

Foi utilizado o método imunoturbidimétrico com látex. A proteína C 

reativa reage com o anticorpo específico formando imunocomplexos insolúveis. 

A turbidez produzida pelos imunocomplexos é proporcional à concentração de 

PCR na amostra e pode ser lida com espectrofotômetro. 
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MicroRNAs 

 As amostras de sangue foram coletadas em tubos com EDTA em 

quantidade aproximada de 4 mL. O sangue total foi transferido para um tubo 

falcon estéril e livre de RNase de 50 mL e a esse foi acrescentado 20 mL de 

tampão para lise de glóbulos vermelhos. Após manter 15 min em gelo, 

centrifugou-se novamente por 10 min a 3000 RPM. O sobrenadante foi 

descartado, obtendo-se o pellet que foi ressuspendido em 250 mL de PBS 

(phosphate-buffered saline) e 750 mL de Trizol (Invitrogen, EUA) e transferido 

para um tubo eppendorf de 1,5 mL. Acrescentou-se 200µl de clorofórmio, 

agitando-se vigorosamente por 15 segundos. A solução final foi centrifugada a 

4°C por 15 minutos a 14.000 rpm e a fase aquosa (superior) de cada eppendorf 

foi transferida para novos tubos. O RNA foi precipitado com 500µl de álcool 

isopropílico 100% e permaneceu a -80°C por pelo menos 12 horas. 

Após esse período, a amostra foi centrifugada a 4°C por 15 

minutos a 14.000 rpm, desprezando-se o sobrenadante a seguir. Foi 

acrescentado 1000µl de etanol 70% seguido de centrifugação refrigerada por 

15 minutos a 14.000 rpm, novamente desprezando-se o sobrenadante. O pellet 

foi seco por inversão e permanência em temperatura ambiente por alguns 

minutos. A seguir a amostra foi novamente suspensa com água tratada com 

DEPC (dietilpirocarbonato – inibidor de RNAase) com volume final de 15 mL. 

Esse material foi, em seguida, aliquotado, identificado e armazenado a - 80°C. 

Foi utilizado o equipamento Thermo Scientific NanoDrop 2000, um 

espectrofotômetro que fornece a concentração de RNA em uma amostra de 1 a 

2µl. Além da concentração, este aparelho nos fornece valores de razão 

referentes à pureza das amostras (razão 260/280).  

Síntese de DNA complementar (cDNA) para miRNA 

Foi realizada a transcrição reversa utilizando o kit comercial High 

Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems). Para a síntese do 

cDNA do miRNA para cada 5ng de RNA, foi adicionado 0,75µl de RT Buffer, 

0,075µl de dNTP’s, 1,5µl de Primers específicos (miRNA ou controle 

endógeno) e 0,5µl da enzima MultiScribeTM, 0,094µl de RNase out (1.9U), 
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completando com água DEPC para um volume final de 7,5µl. As amostras 

foram levadas para um termociclador por 30 min a 16ºC, 30 min a 42ºC, 5 min 

a 85ºC e resfriadas a 4°C, posteriormente as amostras foram armazenadas em 

freezer -20ºC. Antes de utilizar o cDNA sintetizado na reação de PCR em 

tempo real, o mesmo foi diluído 1:4 em água DEPC. 

RQ-PCR do microRNA 

O método de PCR em tempo real foi utilizado para a verificação 

da expressão diferencial do miRNA. Para a análise quantitativa da expressão, 

foram utilizados os sistemas disponíveis comercialmente TaqMan Assay-on-

demand  (Applied Biosystems).  

Considerando-se as diferenças causadas por quantidades 

distintas de cDNA utilizadas nas reações, os valores de Threshold cycle (Ct) 

determinados para as diferentes amostras, foram normatizados. O Ct 

determinado para uma amostra (para um determinado miRNA) foi subtraído do 

Ct determinado do house-keeping (neste caso o U6) da mesma amostra, 

originando o chamado ∆Ct. Assim, o número de ciclos que separa o ∆Ct de 

uma amostra do ∆Ct do calibrador, neste caso utilizou a média das amostras 

do grupo controle, tendo como resultado ∆∆Ct. Esta diferença, em termos de 

nível de expressão gênica relativa, é obtida de forma aproximada, aplicando a 

fórmula 2-∆∆Ct.  

As reações de amplificação por Reação em Cadeia de Polimerase 

(PCR) quantitativo em tempo real (RQ-PCR) foram realizadas em duplicata 

numa placa de 96 poços, utilizando o reagente Taqman Master Mix (Applied 

Biosystems, EUA). A reação teve um volume final de 10µl, utilizando 5µl do 

reagente específico Taqman Master Mix, 0,5µl de cada sonda específica e 

4,5µl de cDNA diluído. Um aparelho de detecção de PCR em tempo real 7500 

Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems) foi utilizado juntamente com 

o software 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems) para a 

obtenção dos valores de Ct, como exemplifica a figura a seguir:  
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Figura 2: Amplification plot. O valor Ct é o número do ciclo no qual o sinal de 

fluorescência (ΔRn) de uma dada amostra cruza o valor de limiar dado pelo 

software ou decidido pelo utilizador. Adaptado de ABM- Real-Time 

PCR/Quantitative PCR (qPCR) – An Introduction 

(https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/polymerase_chain_rea

ction_qpcr.php) 

As condições padrão de amplificação foram 95°C por 10 minutos, 

seguidos por 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto 

(anelamento e extensão simultânea). Os dados foram então exportados para 

planilhas do software Excel para cálculo dos valores de 2-∆∆CT. Foi estabelecido 

um threshold de 0,1 para o endógeno e também para os miRs estudados e o 

desvio entre as amostras considerado foi um valor de até 0,5. 

O cálculo do Fold segue as seguintes etapas: 

1) Cálculo da diferença de Ct entre o miRNA de cada placa e 

o controle normalizador (house keeping) 

2) Cálculo da média de ∆Ct para o miRNA do grupo AAA e a 

média de ∆Ct do grupo tratado.  

3) Cálculo da diferença das médias Ct para o miRNA do grupo 

AAA e para o grupo tratado= ∆∆Ct. ∆∆Ct=Média ∆Ct AAA- Média ∆Ct tratado 

4) Cálculo do Fold Change: 2-∆∆Ct 

 

 



50 
 

Morfometria do aneurisma 

Foi utilizado o programa Osirix 32-bit para realização das medidas do 

aneurisma as quais foram plotadas em diagrama confeccionado previamente. 

As aferições foram realizadas em dois momentos (pré-operatório e 6 meses 

após o procedimento cirúrgico). 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para responder aos objetivos do estudo, foram utilizadas, além de 

técnicas básicas de análise exploratória como média, mediana, desvio padrão 

e análises de frequência, duas metodologias estatísticas: o teste não 

paramétrico de Wilcoxon Mann-Whitney e o teste de correlação de Pearson. 

O teste não paramétrico de Wilcoxon Mann-Whitney foi utilizado 

para a comparação de médias dos parâmetros aferidos (momento inicial) entre 

os gêneros. O teste de correlação de Pearson foi aplicado com objetivo de se 

verificar a associação das variáveis mensuradas e o miRNA bem como entre 

elas (momento inicial). 

Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho 

consideram uma significância de 5%, isto é, a hipótese nula foi rejeitada 

quando p-valor foi menor que 0,05. 
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7 RESULTADOS 

Foram recrutados 41 pacientes para o estudo. Onze pacientes 

foram excluídos do estudo. Os critérios de exclusão foram os seguintes:  

- Infecção do sítio cirúrgico (n = 3 pacientes);   

- oclusão acidental de artéria renal (n = 1 paciente);  

- neoplasia (n = 1 paciente);  

- vazamento tipo II (n = 3 pacientes); 

- perda de seguimento (n = 2 pacientes); 

- óbito (n = 1 paciente). 

Entre os 30 pacientes incluídos no estudo, 4 eram mulheres 

(13,34%) e 26 eram homens (86,66%). 

A idade média dos pacientes foi de 68,6 anos, variando entre 50 e 

83 anos. A idade média entre os homens foi de 69,53 anos, variando de 50 a 

83 anos e a idade média entre as mulheres foi de 62,5 anos, variando de 61 a 

65 anos.  

O peso médio foi de 73,8 Kg, com valores oscilando entre 45,0 Kg 

e 118,0 Kg.  

Quanto às comorbidades, 26 deles eram tabagistas, 5 eram 

diabéticos, 20 hipertensos, 5 apresentavam doença arterial obstrutiva periférica 

e 8 dislipidemia, conforme tabela abaixo:  

Tabela 5: Comorbidades da população da amostra. Elaborado pela autora. 

 

Comorbidade Total Porcentagem 

Tabagismo 26 86,67% 

HAS 20 66,67% 

Dislipidemia 8 26,67% 

DAOP 5 16,67% 

DM 5 16,67% 
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Foram considerados com Hipertensão Arterial Sistêmica quando a 

pressão sistólica/diastólica foi maior que 140/90 mmHg ou se estavam em uso 

de medicação hipotensora.  

Dislipidemia foi considerada quando a dosagem de colesterol total 

foi maior que 200mg/dL e/ou a dosagem de triglicérides foi >150mg/dL ou se 

estavam em uso de hipolipemiante. 

Foram considerados diabéticos aqueles pacientes que 

apresentaram glicemia>120mg/dL ou que estavam em uso de hipoglicemiante.   

Quanto à Doença Arterial Obstrutiva Periférica, foram 

considerados somente os pacientes sintomáticos e com diminuição ou 

ausência de pulso periférico. 

Para a variável Clearence foi observada uma média de 65,74, 

com um largo intervalo entre a menor taxa (30,64) e a maior (125,44), e sua 

alta variabilidade pode ser confirmada no desvio padrão de 21,29. Para 

creatinina observou-se uma média de 1,14, e com desvio padrão de 0,29 suas 

medições oscilaram entre 0,66 e 2,00. Foram considerados com disfunção 

renal prévia os pacientes com creatinina basal acima de 1,5mg/dL.  

O diâmetro do aneurisma registrou uma média de 5,62, com a 

menor aferição no valor de 3,33 chegou a ter indivíduo com 8,90, e com uma 

variabilidade moderada com desvio padrão de 1,14.  

O fold médio do miRNA-1281 antes do procedimento foi de 1,66, 

com valores variando de 0,21 a 8,14. Para os homens, foi de 1,64 e, para as 

mulheres, de 1,72. Após o tratamento endovascular foi 0,27 com p<0,0001. 

Entre os homens, 0,27 e, entre as mulheres, 0,30. 
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Gráfico 1: Fold do miRNA-1281 antes e após a correção do AAA, p>0,0001. 

Elaborado pela autora 

A avaliação da proteína C reativa antes do procedimento teve 

como resultado a média de 1,67mg/L, com valores extremos distantes que 

foram de 0,02 até 19,47 e, após o procedimento, 0,69mg/L. 
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Gráfico 2: Dosagem da proteína C reativa(mg/dL) antes e após a correção do 

aneurisma (p= 0,48) .Elaborado pela autora. 

O lipidograma mostrou uma média de colesterol de 179,9mg/dL, o 

valor menor foi de 60,00, e o maior, 287,00. Entre os homens, a média foi de 

178,69mg/dL e, entre as mulheres, foi de 187,75mg/dL. A dosagem média de 

triglicérides foi 170,9mg/dL, sendo de 171,73mg/dL para os homens e 

165,5mg/dL para as mulheres. A dosagem dos triglicérides apresentou um 
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comportamento estatístico semelhante ao colesterol total quando se comparou 

suas médias e valores mínimos. Entretanto, houve uma maior variabilidade dos 

triglicérides, com um extremo mais acentuado (360,00mg/dL). 

 

A tabela abaixo mostra os principais dados demográficos dos 

pacientes do estudo. 

 

Variável Mínimo Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Máximo 

Clearence 30.64 65.74 63.78 21.29 125.44 

Creatinina 0.66 1.14 1.11 0.29 2.00 

Diâmetro do aneurisma 3.33 5.62 5.57 1.14 8.90 

miRNA 1281 0.21 1.66 1.00 1.95 8.14 

Proteína C reativa 0.02 1.67 0.72 3.52 19.47 

Colesterol total 60.00 179.90 179.00 51.99 287.00 

Triglicérides 66.00 170.90 153.00 82.46 360.00 

Idade 50.00 68.60 68.00 9.52 83.00 

Peso 45.00 73.80 70.00 17.03 118.00 

Feminino 
N 4.00 

   % 13.33 

   
Masculino 

N 26.00 

   % 86.67       
Tabela 6: dados demográficos da população estudada com estatísticas 

descritivas de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para todas as 

medições mais a idade e peso, e frequência absoluta e relativa segundo sexo. 

Elaborada pela autora. 

 

Foram considerados com disfunção renal os pacientes que 

evoluíram com aumento da creatinina acima de 25% ou queda da filtração 

glomerular acima de 20% após o procedimento. Apresentaram disfunção renal 

16,6% dos pacientes (5), todos foram homens. A creatinina média apresentou 

aumento de 0,07mg/dl, com p=0,68. 
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Gráfico 3: Dosagem de creatinina(mg/dL) antes e após a correção do AAA 

(p=0,68). Elaborado pela autora. 

 

Obteve-se sucesso inicial no tratamento de todos os casos, que 

foram acompanhados pelo prazo de 6 meses. Nenhum dos casos apresentou 

vazamento, portanto, sem dilatação do aneurisma, demonstrados pela 

tomografia de controle de 6 meses, como mostra o exemplo das figuras a 

seguir. 

 

 

 

Figura 3: Corte transversal de tomografia de controle de paciente do sexo 

masculino, demonstrando exclusão do aneurisma pela endoprótese 
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Figura 4: Reconstrução 3D de tomografia de paciente do sexo masculino, 

demonstrando a endoprótese na aorta. 

 

Fazendo a correlação entre gênero e os níveis séricos do 

microRNA-1281, através do teste não paramétrico de Wilcoxon, não observou-

se diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres (P> 0.5). 

   Feminino (n=4) Marsculino (n=26)   

Variável 
Média Mediana 

Desvio 
Padrão 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Clearence 59.66 58.48 19.86 66.68 63.78 21.72 0.6041 

Creatinina 1.31 1.20 0.54 1.12 1.11 0.23 0.7370 

Diametro do aneurisma 6.05 6.10 0.73 5.55 5.46 1.18 0.3763 

miRNA 1281 1.72 1.01 1.59 1.65 0.98 2.02 0.5218 

Proteina C reativa 1.14 0.62 1.43 1.76 0.72 3.75 0.9271 

Colesterol total 187.75 185.00 10.21 178.69 174.50 55.78 0.5620 

Triglicérides 165.50 179.00 72.95 171.73 153.00 85.11 1.0000 

Idade 62.50 62.00 1.91 69.54 70.50 9.89 0.0869 

Tabela 7: Média, mediana e desvio padrão de todos os parâmetros aferidos 

segundo sexo, seguido do p-valor do teste de Wilcoxon. Elaborado pela autora. 

Outros estudos estatísticos foram realizados verificando também 

as correlações de Pearson das variáveis numéricas (clearence de creatinina, 

creatinina, diâmetro do aneurisma, proteína C reativa, colesterol total e 

triglicérides) com relação ao miRNA-1281 e também a associação destas 

variáveis entre si (tabela 8). Para associação com o miRNA-1281 observamos 
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significância positiva da variável Clearence de creatinina (p-valor 0.0436, r = 

0.3709).  

Para a associação das mensurações entre si, observamos 

significância na correlação positiva, ou seja, quanto maior o valor observado 

em uma, maior o valor observado na outra, entre o diâmetro do aneurisma e 

proteína C reativa (p-valor 0.0009, r = 0.5747) e colesterol total e triglicérides 

(p-valor 0.0133, r = 0.4470) e significância na correlação negativa, ou seja, 

quanto maior uma variável, menor a outra, entre o Clearence e creatina (p-valor 

0.0026, r = -0.53044) e entre o aumento do diâmetro do aneurisma e os valores 

de triglicérides (p-valor 0.0114, r=-0.4402).   

 

Variável Estatística Clearence Creatinina 
Diametro 

do 
aneurisma 

miRNA 
1281 

Proteina 
C reativa 

Colesterol 
total 

Triglicérides Idade 

Clearence 
r 1               

p-valor                 

Creatinina 
r -0.5304 1             

p-valor 0.0026               

Diametro do 
aneurisma 

r -0.0617 0.0885 1           

p-valor 0.746 0.642             

miRNA 1281 
r 0.3709 -0.2067 -0.0719 1         

p-valor 0.0436 0.273 0.7058           

Proteina C 
reativa 

r -0.0857 -0.0811 0.5747 0.0136 1       

p-valor 0.6525 0.6699 0.0009 0.943         

Colesterol 
total 

r 0.0071 -0.0158 -0.1179 -0.2260 -0.2345 1     

p-valor 0.9702 0.9341 0.5351 0.2298 0.2122       

Triglicérides 
r 0.0645 0.2530 -0.4402 -0.0320 -0.2843 0.4470 1   

p-valor 0.7347 0.1774 0.0149 0.8665 0.1278 0.0133     

Idade 
r 0.0226 -0.1486 0.1422 -0.2645 0.2781 -0.1343 -0.2561 1 

p-valor 0.9056 0.4331 0.4537 0.1579 0.1367 0.4792 0.1719   

Tabela 8: Coeficientes de correlação de Pearson entre todas as variáveis mais 

a idade dos indivíduos. Elaborada pela autora. 

Abaixo temos a análise gráfica das variáveis clearence, creatinina, 

diâmetro do aneurisma, proteína C reativa, colesterol total e triglicérides com 

relação ao miRNA-1281. Os pontos representam as observações (cada 

paciente) no eixo X temos os valores de miRNA-1281 e no eixo Y os valores 

das variáveis citadas acima. Observamos que para clearence há uma leve 

tendência de alta, corroborando com os resultados da análise de correlação e 
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nos demais casos não há uma tendência clara, corroborando com o fato de que 

não houve significância estatística na análise de correlação. 
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Gráfico 4: Associação entre o miRNA-1281 e creatinina, diâmetro do aneurima, 

Proteína C reativa, triglicérides e colesterol total. Elaborado pela autora. 

 E, quando analisamos a expressão do miRNA-1281 com ausência e 

presença de cada comorbidade, observamos que, apesar de não haver 

significância estatística nos testes, na amostra há uma tendência de menores 

valores de miRNA-1281 para ausência das comorbidades, exceto tabagismo, 

que apresentou tendência contrária na amostra. 

 

Gráfico 5: Relação entre o miRNA-1281 com as comorbidades apresentadas 

pelos doentes estudados. Elaborado pela autora. 
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8 DISCUSSÃO 

O aneurisma de aorta abdominal é uma doença de grande 

relevância clínica, pois costuma ser assintomática e tem grande tendência a 

romper, tornando-se uma emergência de alta mortalidade. 

A prevalência de AAA em uma dada população depende de 

fatores de risco associados que incluem idade avançada, gênero masculino, 

raça branca, história familiar positiva, tabagismo, hipertensão, 

hipercolesterolemia, doença oclusiva vascular periférica e doença arterial 

coronariana (Lobato AC et al, 2010; Cronenwett JL et al, 2010; Jones DW et al, 

2004; Franks PJ et al, 1996; Lindholt JS et al, 2003). Num estudo populacional, 

Singh K et al (2001), concluíram que o risco de se desenvolver um AAA 

aumenta consideravelmente após os 60 anos. Os AAA estão presentes em 

cerca de 1% dos homens entre 55 e 64 anos e a prevalência aumenta de 2% a 

4% a cada década a partir de então. No nosso estudo, encontramos uma maior 

prevalência do AAA nos homens (86,67%), com idade média de 68,6 anos, 

concordando com outros estudos que descrevem em média uma prevalência 

de quatro a seis vezes maior nos homens do que em mulheres (Scott RA et al, 

1995; Lederle FA et al, 2001).  

O tabagismo é considerado o maior fator de risco para a formação 

do aneurisma e parece ter mais influência a duração do tabagismo do que a 

carga tabágica (Hirsch AT et al, 2006; Lederle FA et al, 2000, Wilmink TB et al, 

1999). Na nossa casuística encontramos 26 fumantes (86,67%), corroborando 

os dados da literatura.  

A história natural do aneurisma é a dilatação progressiva até sua 

ruptura, que é uma das emergências mais dramáticas da medicina. Apenas 

cerca de 50% dos pacientes com AAA roto chegam vivos ao hospital e, desses, 

50% não sobrevivem ao tratamento (Schermerhorn M 2009; Harris LM 1991). A 

mortalidade para ruptura de AAA está entre 30 e 80%, com uma média de 50% 

na maioria dos serviços. Cerca 50% dos pacientes com AAA que não são 

submetidos ao tratamento cirúrgico morrerão por ruptura do aneurisma (Zarins 

CK; Harris Jr JE, 1997). O risco de ruptura está relacionado à diversos fatores, 

como diâmetro, sexo feminino, tabagismo, hipertensão, taxa de expansão AAA, 
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pico de estresse da parede do AAA, aumento rápido do trombo intraluminal, 

aumento da rigidez da parede do AAA e pacientes transplantados (Dalman RL, 

2006; Brown LC, 1999; Brown PM, 2003; Cronenwett JL, 1985; Norman PE PJ, 

2007; Lederle FA, 2002; Powell JT, 2008; Limet R, 1991; Hatakeyama T, 2001). 

Ou seja, metade dos pacientes que têm indicação cirúrgica não teriam ruptura 

do seu aneurisma. Por outro lado, a ruptura também pode ocorrer em 

aneurismas com diâmetro inferior ao estabelecido para intervenção (Brewster 

DC, 2003).  

A indicação atual para cirurgia é um diâmetro maior ou igual a 

5,5cm. Ainda não há consenso sobre o tratamento dos AAAs entre 4,0cm e 

5,4cm. Tanto no United Kingdom Small Aneurysm Trial(UKSAT) quanto no 

Aneurysm Detection and Management (ADAM) Trial parece não haver 

vantagem na intervenção precoce desses aneurismas. Daí a necessidade de 

uma melhor avaliação de risco que possa nos mostrar quais são os aneurismas 

mais propensos a romper, independentemente do diâmetro, para que possa 

haver uma diminuição da morbimortalidade tanto dos casos tratados quanto 

dos casos em que se opta por conduta expectante. Nesse ponto os 

marcadores biológicos podem contribuir de forma decisiva. 

Durante muitos anos, a única opção de tratamento para o 

aneurisma de aorta foi a cirurgia aberta (OSR). Porém, após a introdução da 

técnica endovascular por Parodi et al (1994), a correção endovascular (EVAR) 

cresceu dramaticamente e se tornou a terapia mais utilizada atualmente. 

Muitos estudos demonstram que EVAR apresenta muitos benefícios em 

relação à OSR em questões como recuperação pós-operatória mais rápida, 

menor necessidade de cuidados intensivos e redução do tempo de internação 

(Prinssen M et al, 2004; EVAR Trial Participants, 2005). Esses benefícios 

poderiam resultar em redução de custos hospitalares para a correção do AAA. 

De fato, estudos recentes relataram que EVAR está associada à menores 

custos hospitalares (Hölzenbein J et al, 1997). Porém, a vantagem inicial da 

redução de custos vai desaparecendo progressivamente a longo prazo devido 

ao tempo de seguimento pós-operatório e maiores taxas de reintervenção. 

Estudos recentes mostram custos similares ou até maiores para o EVAR 

(Sternberg WC, Money SR, 2000; Dryjski M et al, 2002; Greenhalgh RM et al, 
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2010, Prinssen M et al, 2007). Esses custos se devem principalmente à 

necessidade de vigilância no follow-up desses pacientes com a tomografia 

computadorizada para diagnóstico de endoleaks, migração, torção ou 

acotovelamento da endoprótese e da necessidade de possíveis reintervenções 

(EVAR Trial Participants, 2005; Greenhalgh RM et al, 2010, Hayter CL et al, 

2005).  

Além disso, os pacientes submetidos à EVAR estão 

particularmente expostos à uma quantidade significativa e cumulativa de 

radiação ionizante e, consequentemente, a riscos de carcinogênese, devido ao 

uso da angiotomografia desde a abordagem pré-operatória até o final da vida 

(seguimento pós-operatório) (Berrington de Gonzalez A e Darby S, 2004).  

Outro fator importante a ser considerado no tratamento 

endovascular é o comprometimento da função renal. Alguns autores relataram 

não haver efeitos a longo prazo na função renal (Greenberg RK et al, 2004; 

Jenkins MP et al, 2002; England A et al, 2006), enquanto outros encontraram 

um declínio significativo com o passar do tempo (Alsac JM et al, 2005; 

Surowiec SM et al, 2004; Sun Z et al, 2006; Raithel D et al, 2005).   

A queda de função renal progressiva parece ser multifatorial e 

pode ser atribuída à disfunção renal prévia, à outras comorbidades presentes, 

ao procedimento para correção do AAA em si, ao tipo de prótese e aos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários para avaliar e tratar 

complicações relacionadas à endoprótese durante o seguimento. Na nossa 

casuística, os níveis de creatinina e da taxa de filtração glomerular tiveram 

pouca variação antes e após o procedimento com p=0,68. Houve significância 

na associação entre essas duas variáveis (p=0,0026), como era previsto. Deve-

se ressaltar essa análise considerou o período entre o pré-operatório e 6 

meses de seguimento. 

Portanto, considerando os altos custos para seguimento dos 

pacientes submetidos ao tratamento endovascular com a tomografia 

computadorizada, a limitação do uso de contraste em idosos e naqueles 

indivíduos já com disfunção renal prévia e do acúmulo de radiação, que 

aumenta o risco de desenvolvimento de neoplasias, justifica-se a busca de 

marcadores biológicos que possam auxiliar no acompanhamento desses 

pacientes, diminuindo a necessidade da utilização da TC. 
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A relação de diversos marcadores séricos e o AAA têm sido 

amplo um campo de estudo. Entre eles a PCR e os microRNAs.  

Estudos sobre a proteína C reativa (PCR) e os aneurismas tem 

demonstrado que há relação positiva entre a PCR e a presença de aneurisma 

(Liao M et al, 2015), com o tamanho do aneurisma (de Haro J et al, 2012), 

como preditor da progressão do aneurisma pós-tratamento (de Haro J et al, 

2015) e como fator prognóstico do tratamento (Arnaoutoglou E et al, 2015).  No 

nosso estudo, também encontramos significância na associação entre a PCR e 

o diâmetro do aneurisma (p=0,0009), sendo que quanto maior o valor em uma 

variável, maior o valor na outra variável também (r=-0,53044). 

Os microRNAs não eram conhecidos até o final do século 20, 

porém sua descoberta abriu um grande campo de pesquisa. Os microRNAS se 

mostraram importantes reguladores da expressão gênica. Estudos recentes 

sobre sua origem, biogênese e mecanismos de ação aumentaram muito o 

conhecimento sobre a biologia molecular do microRNA (Lee RC et al, 1993).   

Devido à sua função de regulação genética em diversos 

processos biológicos e funções metabólicas (Fernandez-Hernando C et al, 

2013, Moore KJ et al, 2010; Zhang X et al, 2015), bem como sua alta 

estabilidade em fluidos biológicos (Gantier MP et al, 2011; Marzi MJ et al, 2016; 

GUO Y et al, 2015; Mitchell Ps et al, 2008), os miRNAs circulantes têm sido 

apontados como uma grande possibilidade para a identificação de novos 

biomarcadores não invasivos de doenças (Pengxiang L et al, 2014; Jin H et al, 

2013). Além disso têm sido alvo de muitos estudos na busca da compreensão 

do seu papel na fisiopatologia de várias doenças, inclusive neoplasias malignas 

e aneurismas (Stather PW et al, 2013; Maegdefessel L et al, 2014; Chang TC 

et al, 2007; Yamakuchi M et al, 2008; Kaller M et al, 2011, Reiner A et al, 2011). 

 

 Em comparação com os habituais biomarcadores proteicos, 

os miRNAs podem vir a ser marcadores de doença precoce (geralmente os 

biomarcadores de proteínas são liberados após danos nos tecidos) ou de  

maior especificidade. De fato, os miRNAs podem ser detectados 

quantitativamente pela técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa 

em tempo real (RT-qPCR) com elevada sensibilidade, especificidade e 
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potencial de multiplexação (Creemers EE ate al,  2012; Moldovan L et al, 

2014). No entanto, RT-qPCR continua a ser uma técnica relativamente 

demorada em comparação com muitas análises atualmente utilizadas em 

laboratórios clínicos e atualmente não há consenso sobre um método de 

normalização de dados (Moldovan L et al, 2014; Engelhardt S, 2012).  

 Para que o uso do microRNA como marcador biológico seja 

de possível aplicação prática, métodos de detecção altamente confiáveis, 

econômicos e convenientes na prática clínica devem ser desenvolvidos para 

somar aos métodos atualmente utilizados como o RT-qPCR, microarrays e 

RNA blotting. Nesse sentido, pesquisas tem sido feitas utilizando as 

ferramentas nanotecnológicas (Cissel KA et al, 2008; Liu CG et al, 2008; 

Varallyay E et al, 2008; Fang S et al, 2006; Gao Z et al, 2006). 

 Além disso, a quantidade de miRNA em matrizes biológicas 

de fácil acesso (por exemplo, plasma, urina) é geralmente pequena, tornando 

mais difícil a quantificação de miRNA e a reprodutibilidade dos resultados 

(Moldovan L et al, 2014; Engelhardt S, 2012). Alguns miRNAs são modulados 

em mais de uma patologia, limitando a especificidade e, portanto, a 

aplicabilidade destes miRNAs como biomarcadores (Moldovan L et al, 2014). 

 Zhang W et al, 2015, estudaram a expressão dos miRNAs em 

pacientes com aneurisma de aorta abdominal através de microarray. Dos 151 

miRNA que apresentaram diferença de, pelo menos 2x o Fold, 3 apresentaram 

um grande aumento, acima de 5, nos doentes (miR 191-3p, miR 455-3p e miR 

1281). Porém não há estudos que avaliem tais miRNAs como marcadores pós 

tratamento, que foi o objetivo do nosso estudo. 

No nosso estudo, o miR-1281 foi identificado no sangue total de 

pacientes com AAA e apresentou redução significativa de sua expressão após 

tratamento endovascular, com queda significativa do Fold (>5) após a sua 

correção (p<0,001), mostrando correlação positiva e significativa tanto com a 

presença do aneurisma quanto com a evolução clínica e anatômica favorável. 

Adicionalmente, não houve associação da expressão do microRNA com o 

diâmetro do aneurisma (p=0,7058). 

 Encontramos associação do miRNA também com o Clearence de 

creatinina (p=0,046). Estudos recentes mostraram relação de alguns miRNAs 

com disfunção renal, como o miR-148b, miR-25 e miR-30b, entre outros (Wen 
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L et al, 2017; Trionfini P, Benigni A, 2017). Porém não encontramos estudos 

que relacionem o miRNA-1281 com a regulação da função renal. 

Rotllan N et al, em estudo recente demonstrou que a inibição do 

miR-1281, miR-148a, ou miR-185 levou à queda dos níveis de LDL, porém não 

avaliou sua relação com o colesterol total e triglicérides. No nosso estudo, não 

encontramos correlação entre a expressão do miRNA-1281 com os níveis de 

colesterol total ou triglicérides (p>1). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotllan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26828754
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9 CONCLUSÔES 

1) O tratamento endovascular foi efetivo em todos os casos 

estudados com exclusão do saco aneurismático. 

2)  Não houve alteração significativa da função renal, 

mensurada através das dosagens séricas de uréia e creatinina e cálculo 

indireto do clearence. 

3) Houve correlação positiva entre a PCR e a presença do 

aneurisma e também com seu diâmetro. 

4) Houve correlação positiva do miRNA-1281 com o clearence 

de creatinina. 

5) Houve correlação positiva do miRNA-1281 com a presença 

do aneurisma e com a evolução clinica e anatômica favorável após o 

tratamento. 

Os resultados sugerem que o miRNA-1281 pode contribuir como 

um possível marcador de acompanhamento após o tratamento endovascular, 

porém outros estudos, com maior número de amostras e com a modalidade 

convencional de tratamento cirúrgico e o estudo de casos com endoleaks, 

devem ser realizados no sentido de verificar sua validade e se outras variáveis, 

como o Clearence de creatinina, podem influenciar na sua expressão. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido  

Título do estudo: Estudo da expressão sérica do microrna-1281, proteína 

C reativa e função renal em indivíduos com aneurisma de aorta 

abdominal antes e após tratamento endovascular 

 

Marcadores em investigação: Quantificações plasmáticas de PCR, creatinina, 

colesterol e  microRNA-1281. 

 

Nome da investigadora principal: Lais Missae Murakami Domingues Estraiotto 

Alves 

 

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP. 

 

Introdução: 

Você está sendo convidado para participar de um estudo de pesquisa clínica 

que envolve a realização de exames complementares de imagem e a doação 

de pequenas amostras de sangue.  

Este documento descreve o estudo para o qual você esta sendo convidado a 

participar e o que o estudo envolverá. Leia este documento com cuidado e não 

hesite em fazer qualquer pergunta a qualquer momento. Sua participação neste 

estudo é totalmente voluntária. Cabe a você decidir se quer participar ou não. 

Se decidir participar, você receberá uma cópia assinada deste documento para 

guardar. Ainda, se decidir participar, você pode mudar de idéia em qualquer 

momento e se retirar do estudo sem dar explicações. Isso não irá afetar o 

padrão de assistência médica que recebe. 

 

Natureza e objetivo do estudo: 
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Este estudo de pesquisa clínica esta sendo conduzido por seu médico para 

avaliar alguns componentes sanguíneos como marcadores na correção 

endovascular de aneurisma de aorta abdominal. 

Você está sendo convidado a participar neste estudo de pesquisa clínica 

porque é portador de aneurisma de aorta abdominal que corresponde ao 

enfraquecimento da parede da artéria aorta o que resulta na dilatação da 

mesma com risco de rotura e de entupimento das artérias dos membros 

inferiores devido à migração de trombos contidos no aneurisma. 

A correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal corresponde a um 

procedimento no qual é realizada a exclusão do aneurisma da circulação 

através de dispositivos implantados por dentro dos vasos. Para isso, utiliza-se 

uma endoprótese (material que irá manter o aneurisma excluso da circulação) 

através das artérias femorais. 

Ao participar desse trabalho você estará contribuindo para entender melhor a 

doença e para a verificação de possíveis tratamentos ou adequações do 

tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal. 

 

Duração do estudo: 

A sua participação como voluntário deverá ter a duração máxima de 12 meses. 

 

Procedimentos do estudo: 

Marco 0: Você deverá comparecer para internação 1 dia antes do 

procedimento quando será colhido sangue.  

Marco 1 mês: Você comparecerá novamente após um mês do procedimento 

para colher nova amostra sanguínea e ser submetido a seguimento também 

por exame de imagem (tomografia ou ressonância).  

Marco 6 meses: Novo retorno será solicitado para coleta de sangue e novo 

exame de imagem (tomografia ou ressonância). 

Marco 12 meses: Novo retorno será solicitado para a última coleta de sangue e 

novos exames de imagem (tomografia ou ressonância). 

Riscos e benefícios: 

Os riscos são inerentes ao procedimento cirúrgico que corresponde a correção 

endovascular de aneurisma de aorta. Não há riscos quanto a contaminação, 

pois os materiais utilizados serão descartáveis. 
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Não se sabe se os dados obtidos com a coleta de sangue irão ajudar a 

descobrir meios (medicações, etc.) para melhorar o tratamento endovascular 

do aneurisma de aorta abdominal. 

É possível que a sociedade possa se beneficiar deste estudo. Existe uma 

possibilidade de que as informações obtidas neste estudo possam ajudar no 

desenvolvimento futuro de um novo tratamento para pacientes que sofrem da 

mesma condição que você. 

 

Custos, não remuneração e compensação: 

O estudo não requererá nenhum custo para o paciente quanto a material 

utilizado. Sua participação neste estudo não será remunerada. 

 

Confidencialidade: 

A garantia de sigilo dos seus dados, de acordo com as normas brasileiras, será 

assegurada. 

 

Participação voluntária: 

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária; você não é obrigado a 

participar. Seu tratamento e relacionamento com seu médico não serão 

afetados pela sua decisão de participar ou não deste estudo. Caso você se 

recuse a participar deste estudo, você não será penalizado de nenhuma forma 

e sua decisão não prejudicará qualquer cuidado médico ao qual você tem 

direito. 

 

Outras informações importantes: 

A investigadora principal deste estudo médico é a Dra. Lais Missae Murakami 

Domingues Estraiotto Alvez, que pode ser encontrada no seguinte endereço: 

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP – Av. Bandeirantes, 3900 – 9º 

andar – Departamento de Cirurgia e Anatomia – Campus Universitário – Monte 

Alegre – CEP: 14049-900 – Ribeirão Preto/SP e telefone (horário comercial) 16 

3602 2593, celular: 14 98810 6155. 
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1. Eu li ou leram para mim o termo de consentimento livre e esclarecido 

para esse estudo. Recebi todas as explicações sobre a natureza, 

objetivo, duração, efeitos e riscos previsíveis do estudo, assim como 

sobre as minhas responsabilidades. As minhas perguntas foram 

respondidas satisfatoriamente. 

2. Concordo em participar do estudo. Concordo em cooperar totalmente 

com o médico e entrar em contato com ele/ela quando necessário para 

esclarecimento de dúvidas ou dos próximos passos do estudo. 

3. Informei ao médico do estudo sobre todas as minhas doenças e 

medicações que venho usando, além de informar sobre todas as minhas 

consultas médicas recentes. 

4. Informei também ao medico do estudo sobre qualquer participação 

minha em outros estudos clínicos no último ano. 

5. Entendo que minha participação no estudo é voluntária e que posso me 

recusar a participar ou posso sair do estudo a qualquer momento. Caso 

eu me recuse a participar deste estudo, não serei penalizado de 

nenhuma forma e minha decisão não prejudicará qualquer cuidado 

médico ao qual eu tenha direito. 

6. Ao assinar este documento autorizo a revisão de meus registros. 

7. Receberei uma copia assinada deste consentimento. 

 

Nome do paciente: ______________________________________________ 

(a ser preenchido pelo paciente) 

Assinatura do paciente: __________________________________________ 

(ou nome e assinatura do representante legal, se aplicável) 

Data: _____________ 

 

Nome da testemunha: ___________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _______________________________________ 

(se aplicável) 

Data:_____________ 

 

Investigador / subinvestigador ou pessoa que conduziu a discussão sobre o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Confirmo que expliquei pessoalmente a natureza, propósito, duração, efeitos e 

riscos previsíveis do estudo ao paciente acima mencionado. 

Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Data: _____________ 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

Expressão do miRNA-1281 antes e após 6 meses do tratamento 

 

Pacientes miRNA 1281 (PRE) miRNA 1281(6M) 

1 1,407576158 0,411743404 

2 0,415422711 0,189652491 

4 8,137120166 0,206251195 

5 0,388919631 0,181143768 

7 1,7756104 0,055176413 

8 1,911800573 0,176709317 

11 0,837747965 0,139251325 

13 1,116777005 0,582014493 

14 1,545279687 0,057931766 

18 4,08866225 0,073383674 

20 0,522348614 0,1915925 

21 1,466375879 0,476979291 

22 7,339880357 0,484581229 

23 3,570706564 0,110147452 

24 0,475338143 0,213701869 

25 0,464061728 0,00170732 

26 3,477386628 0,215518585 

27 0,440214261 0,124433893 

28 2,218855693 0,984003531 

32 1,128548424 0,403316042 

34 1,885646672 0,618195264 

37 0,320705059 0,052144683 

38 0,30194611 0,890440637 

39 1,476409642 0,149493748 

42 0,491710445 0,30506626 

43 0,232805809 0,085699936 

44 0,884358753 0,464950347 

48 0,212548318 0,090884351 

49 0,780542365 0,274150271 

51 0,350402427 0,172520447 
 


