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RESUMO 

Nunes AKS. Expressão de microRNAs em fígado e soro de pacientes com infecção pelo 

vírus da hepatite C.[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2022. 

Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é considerada a principal causa 

de doença hepática crônica, com cerca de 58 milhões de pessoas cronicamente 

infectadas no mundo. Aproximadamente 85% das pessoas com hepatite C aguda 

desenvolvem a forma crônica da doença, que está associada ao desenvolvimento de 

fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular (HCC).  Diversos estudos têm sugerido que a 

infecção pelo HCV altera a expressão de alguns microRNAs (miRNAs) da célula 

hospedeira que, de uma forma direta ou indireta, podem aumentar ou reduzir a 

replicação do HCV. Há indicações de que as alterações de miRNAs induzidas por 

infecção pelo HCV influenciam posteriormente na progressão da fibrose hepática; 

entretanto, os mecanismos pelos quais a infecção pelo HCV atua neste processo ainda 

não está bem estabelecido. Os miRNAs são pequenas moléculas de RNA não 

codificantes, transcritas a partir do genoma, e que podem acoplar-se à região 3 '-UTR 

(região não traduzida) dos seus RNA mensageiros (mRNAs) alvo. Estão presentes em 

vários tecidos e fluidos corporais e têm como função regular a expressão gênica pós-

transcrição, reprimindo a produção de proteínas por desestabilização do mRNA e 

silenciando a tradução. Objetivo: Avaliar o papel dos microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 

200c, 222 e 223 na infecção pelo HCV. Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo, 

exploratório, em pacientes com infecção crônica pelo HCV, com idade ≥ 18 anos, 

atendidos no Ambulatório da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) e no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT-DST/Aids-

SP), no período de 2018 a 2021. Também foi selecionado um grupo de indivíduos sem 

infecção pelo HCV (controles saudáveis). Foram excluídos do estudo: pacientes co-

infectados pelo vírus da hepatite B (HBV) e/ou infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), pacientes com hepatopatias de outras etiologias e com insuficiência 

hepática descompensada e/ou hepatocarcinoma. A fibrose hepática foi avaliada através 

de um dos métodos: estudo anatomopatológico de fragmento hepático, endoscopia 

digestiva alta ou elastografia hepática.  Os níveis de expressão dos miRNAs 



selecionados foram avaliados através da reação em cadeia de polimerase em tempo real 

(RT-PCR), utilizando a sonda TaqMan. Os valores relativos de expressão foram 

calculados usando o método 2-∆∆Ct e a análise de cada miRNA foi feita em duplicata.  

Os valores de p ≤ 5% foram considerados estatisticamente significativos para todas as 

análises. Foram aplicados Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 

realização da biópsia hepática e para a realização de elastografia hepática para os 

participantes com infecção pelo HCV; um outro TCLE foi aplicado para a coleta de 

sangue e para a análise do material coletado para todos os participantes do estudo. 

Resultados: Foram incluídos no estudo 174 indivíduos, sendo 117 com infecção pelo 

HCV e 57 sem infecção pelo HCV. Dos participantes, 42% eram do sexo masculino e a 

média de idade foi de 53,7 anos. Os níveis séricos do miR-20a, miR-21, miR-29a, miR-

122 e miR-223 foram significativamente menores nos pacientes com infecção pelo 

HCV do que no grupo controle. Não houve correlação estatisticamente significativa 

entre os níveis dos miRNAs no sangue e no fígado, mas os valores no fígado foram 

significativamente maiores que no sangue para quase todos os miRNAs. Uma análise 

adicional mostrou que a expressão dos miRNAs avaliados apresentaram correlações 

diretas estatisticamente significativas entre si; observou-se correlação entre o miRNA 

122 com as atividades da alanina aminotranferase (ALT), do aspartato aminotranferase 

(AST), da gama glutamil transferase (gama GT) e dos níveis da lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL); entre o microRNA 21 com a atividade da gama GT e do miR-

223 com níveis da VLDL. Não foi encontrada associação com fibrose avançada e 

expressão dos microRNAs avaliados. Conclusões:  Observamos (1) níveis de expressão 

séricos do miR-20a, miR-21, miR-29a, miR-122 e miR-223 menores nos pacientes com 

infecção pelo HCV do que no grupo controle; (2) correlação da expressão dos vários 

microRNAs estudados entre si e (3) correlação da expressão de miR122 e de miR 21 

com atividade de marcadores hepáticos de processo inflamatório e/ou necrose hepática.  

Descritores: Hepatite C, MicroRNAs, Fibrose, Cirrose hepática 



ABSTRACT 

Nunes AKS. MicroRNAs expression in liver and serum of patients with hepatitis C 

virus infection.[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2022 

Introduction: Hepatitis C virus (HCV) infection is the leading cause of chronic liver 

disease and an estimated 58 million people are chronically infected with HCV 

worldwide. Approximately 85% of individuals  exposed to the HCV develop chronic 

infection, which is related to the development of fibrosis, cirrhosis and hepatocellular 

carcinoma (HCC). Several studies suggested that HCV infection alters the expression of 

host microRNAs (miRNAs) that directly or indirectly can increase or reduce HCV 

replication. There are evidences that alterations in miRNAs expression induced by HCV 

infection  can influence the progression of liver fibrosis; however, the mechanisms by 

which HCV infection acts are still not well established. MiRNAs are small non-coding 

RNA molecules, transcribed from the genome through binding to the 3'-UTR region 

(untranslated region) of their target messenger RNAs (mRNAs). They are present in 

several tissues and body fluids and acts in post-transcriptional regulation of gene 

expression, repressing protein production by destabilizing the mRNA and  translation 

silencing. Objective: To evaluate the role of microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 200c, 222 

and 223 in HCV infection. Methods: A prospective and exploratory study was 

conducted among patients with chronic HCV infection, aged ≥ 18 years, from the 

outpatient clinic of infectious diseases in the  Clinical Hospital of the School of 

Medicine at the University of Sao Paulo (HCFMUSP) and from the Center for 

Reference and Training DST/AIDS-SP (CRT-DST/Aids-SP), between 2018 and 2021. 

A group of individuals without HCV infection (healthy controls) was also selected. The 

exclusion criteria were patients who were co-infected with hepatitis B virus (HBV) 

and/or human immunodeficiency virus (HIV), patients with liver diseases of other 

etiologies and patients with decompensated cirrhosis and/or hepatocarcinoma.  Liver 

fibrosis was assessed by one of these methods: anatomopathological study of liver 

fragment, upper gastrointestinal endoscopy or liver elastography. Expression levels of 

selected miRNAs were performed by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) 

using the TaqMan assay. Relative expression values were calculated using the 2-∆∆Ct 

method and each sample was analyzed in duplicate.. The significance level was  0.05 (P 



≤ 0.05) for all analyses.  Informed consent were applied to perform liver biopsy and 

liver elastography of participants with HCV infection; another informed consent was 

applied for blood collection and for the analysis of the material collected for all study 

participants. Results: A total of 174 individuals were included in the study, 117 with 

HCV infection and 57 without HCV infection. 42% of all subjects were male and the 

mean age was 53.7 years. Serum expression levels of miR-20a, miR-21, miR-29a, miR-

122 and miR-223 were significantly  reduced in patients with HCV infection compared 

to control group. There was no statistically significant correlation between miRNAs 

levels in blood and liver tissue; however, expression values from liver were 

significantly higher than those from blood for almost all miRNAs. Additional analysis 

indicated that miRNAs expression levels were significantly correlated with each other. 

There was a correlation between miRNA 122 and the activities of alanine 

aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), gamma glutamyl 

transferase (gamma GT) and levels of very low density lipoprotein (VLDL), between 

microRNA 21 with the activity of the gamma GT and miR-223 with VLDL levels. No 

association was found with advanced fibrosis and expression of the evaluated 

microRNAs. Conclusions: We observed (1) reduced serum expression levels of miR-

20a, miR-21, miR-29a, miR-122 and miR-223 in patients with HCV infection  

compared to control group; (2) correlation of several microRNAs  expression levels 

with each other; and (3) correlation of  miR-122 and miR-21 expression levels with  

hepatic markers of inflammatory process and/or necrosis. 

 

Keywords: Hepatitis C, MicroRNAs, Fibrosis, Liver cirrhosis 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Vírus da Hepatite C 

1.1.1 Histórico da hepatite C 

Inicialmente denominado de hepatite não-A e não-B, o vírus da hepatite C 

(HCV) não possuía um agente biológico identificado. Na década de 80, Daniel Bradley 

et al realizaram estudos experimentais em primatas não humanos no Centro de Controle 

de Atlanta dos EUA e revelaram a presença de um agente infeccioso denominado de 

Agente de forma tubular constituído de RNA com 60nm de diâmetro e revestido de um 

invólucro lipoprotéico. O vírus foi classificado como pertencente à família Togaviridae, 

cuja transmissão se dava pelo contato com sangue e hemoderivados (Bradley et al., 

1991). 

Mediante sucessivos estudos, em 1989 Choo et al identificaram o genoma do 

agente viral e o denominaram de vírus da hepatite C. Após a descoberta, George Kuo et 

al desenvolveram um teste sorológico para a detecção dos anticorpos contra a infecção 

pelo HCV (Choo et al., 1989; Kuo et al., 1989). 

 

1.1.2 Epidemiologia e transmissão da hepatite C 

A infecção pelo HCV C é um problema de saúde global e é a principal causa de 

doença hepática crônica associada ao desenvolvimento de esteatose, fibrose, cirrose e 

carcinoma hepatocelular (HCC). Estima-se que 58 milhões de pessoas estão 

cronicamente infectadas no mundo e que em 2019, aproximadamente 290 mil pessoas 

morreram por causas associadas ao HCV (Roudot-Thoraval et al., 2021; WHO, 2021). 

A maior prevalência encontra-se na região do mediterrâneo oriental e na região 

europeia, com 12 milhões de pessoas cronicamente infectadas em cada região. Estima-

se que 10 milhões de pessoas cronicamente infectadas pelo HCV estão na região do 

sudeste asiático e na região do pacífico ocidental, nove milhões estão na região africana 

e 5 milhões na região das Américas (WHO, 2021). No Brasil, a prevalência varia entre 

0,7% e 1,38%, com uma taxa de detecção de casos confirmados de HCV de 4,4 por 100 

mil habitantes (Benzaken et al., 2019; Brasil, 2021). Aproximadamente 2,3 milhões de 

pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) estão infectados por 
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HCV e estima-se que pessoas que fazem uso de drogas injetáveis (PWIDs) e homens 

que fazem sexo com homens (HSH) sejam os principais responsáveis pela disseminação 

das infecções por HIV e HCV (Platt et al., 2016).  

Atualmente, existem oito genótipos do HCV descritos e oitenta e seis subtipos 

foram relatados. O genótipo 1 é o mais prevalente, seguido do genótipo 3, ambos com 

distribuição mundial. Cerca de um terço das infecções pelo genótipo 1 ocorrem no leste 

da Ásia. Os genótipos 4 e 5 são encontrados principalmente na África; o genótipo 6 está 

distribuído na Ásia, enquanto o genótipo 2 está presente na África ocidental e central. O 

genótipo 7 foi identificado na África central e mais recentemente, foi descrito o 

genótipo 8 em pacientes indianos que residem no Canadá (Lavanchy, 2011; Murphy et 

al., 2015; Borgia et al., 2018).  

A transmissão do HCV requer uma exposição percutânea direta com sangue e 

hemoderivados contaminados que pode ocorrer através de transfusões de sangue 

realizadas antes de 1990, uso de drogas injetáveis, tatuagem, acupuntura, acidente de 

trabalho em profissionais da saúde, diálise e vertical (de mãe para filho). A forma de 

transmissão mais prevalente varia entre países (Lanini et al., 2016; WHO, 2021). Em 

2000, destacou-se a transmissão sexual como um fator de risco para a aquisição do 

HCV, principalmente em HSH HIV positivos, através de relatos provenientes da 

Europa, América do Norte e Ásia (Jordan et al., 2017). 

 

1.1.3 Estrutura e ciclo de vida do Vírus da Hepatite C 

O HCV é um vírus hepatotrópico pertencente ao gênero Hepacivirus da família 

Flaviviridae com cerca de 55 a 65 nm de diâmetro. É constituído por uma fita simples 

de RNA de sentido positivo, por um envelope proteico e capsídeo (core) (Figura 1) 

(Choo et al., 1989).  



3 
 

 
 

 

Fonte: Parvaiz et al. Virology Journal, 2011 

Figura 1 - Estrutura Molecular do vírus da hepatite C 

 

O RNA contém duas regiões terminais que não são traduzidas como proteína, 

sendo altamente conservadas e não codificadoras (UTR) denominadas de regiões 5´ e 

3’. Entre essas regiões, há uma longa fase de leitura aberta (Open Reading Frame - 

ORF), que codifica um grande polipeptídeo de aproximadamente 3000 aminoácidos, 

clivado em proteínas estruturais e não estruturais. As proteínas estruturais são divididas 

em: core, sendo esta uma proteína ligante de RNA, que forma o nucleocapsídeo viral e 

proteínas do envelope E1 e E2, que são necessárias para a entrada do vírus na célula 

hospedeira. As proteínas não estruturais são divididas em NS2, NS3, NS4A, NS4B, 

NS5A e NS5B que estão relacionadas à função replicativa e regulatória do vírus (Choo 

et al., 1991; Takamizawa et al., 1991). 

A primeira etapa do ciclo de vida do HCV é à entrada do vírus na célula 

hospedeira, que é mediada pela interação do vírus com receptores de superfície, que 

pode afetar as funções celulares e desenvolver uma imunidade inata e adquirida 

(Agnello et al., 1999). Em seguida, o HCV é desenvelopado, o genoma viral é liberado 

no citoplasma e traduzido pela célula do hospedeiro na qual são processadas as 

proteínas estruturais e não estruturais (Bartenschlager, 2004). 

Após a tradução, o vírus passa por um processo de replicação semiconservativo 

de duas etapas. Na primeira etapa, a fita positiva do RNA-HCV é usada como molde 

para síntese da fita negativa, e na segunda etapa ocorre o inverso, para que novas fitas 

positivas sejam sintetizadas e utilizadas na tradução. O processo de montagem e 
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liberação do HCV não é totalmente compreendido (Bartenschlager et al., 2004; 

Lindenbach, Rice, 2005). 

 

1.1.4 História natural da infecção pelo vírus da hepatite C  

Após o contato com o HCV, o indivíduo desenvolve uma infecção aguda que é 

de difícil diagnóstico, visto que a maioria dos indivíduos não apresenta sintomas e não 

procura serviço de saúde (Chen, Morgan, 2006). Níveis séricos de alanina 

aminotransferase (ALT) começam a aumentar de 2 a 8 semanas após a exposição e 

podem ultrapassar até 10 vezes o limite normal. O RNA-HCV pode ser detectado no 

soro em 1 a 2 semanas após a exposição, enquanto o anticorpo anti-HCV pode ser 

detectado após 1 a 3 meses (Chen, Morgan, 2006; Westbrook, Dusheiko, 2014). 

Aproximadamente 85% das pessoas com infecção pelo HCV evoluem para a 

forma crônica, que é caracterizada pela persistência do RNA-HCV no sangue por mais 

de seis meses. A transição da fase aguda para crônica normalmente é subclínica 

(Westbrook, Dusheiko, 2014). Em geral, é uma doença de progressão lenta que pode 

conduzir ao desenvolvimento de cirrose em aproximadamente 10-20% (Chen, Morgan, 

2006; Bruden et al., 2017). A infecção pelo HCV é uma das principais causas de HCC 

em todo o mundo e é a indicação mais comum para transplante hepático no mundo 

ocidental. A incidência do HCC nos pacientes infectados pelo HCV varia entre 1% a 

5% em 20-30 anos, após a infecção (Goodgame et al., 2003; Wise et al., 2008).  

Manifestações extra-hepáticas têm sido descritas em associação com a infecção 

crônica pelo HCV, sendo as mais comuns: a crioglobulinemia mista, doenças 

cardiovasculares, doenças renais, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças 

linfoproliferativas, como o linfoma não-Hodgkin, patologias cutâneas, como a porfiria 

cutânea tardia, doenças da tireóide, como a tireoidite de Hashimoto e doenças 

reumatológicas, como a Síndrome de Sjögren (Gumber, Chopra, 1995; Negro et al., 

2015). 

 

1.1.5 Diagnóstico da hepatite C 

O diagnóstico da hepatite C é feito através da pesquisa de anticorpos contra o 

HCV por meio do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), que utiliza proteínas 
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recombinantes ou peptídeos sintéticos para a captação do anti-HCV. Este teste foi 

aprimorado com a incorporação de antígenos ao longo das gerações e possui alta 

especificidade, sensibilidade, rapidez no processamento, facilidade de automação e 

custo relativamente baixo (Brandão et al., 2001).  Para detecção do RNA-HCV são 

utilizadas técnicas de PCR (reação em cadeia de polimerase). O método utiliza 

fragmentos de ácido nucléico (primers) que possuem uma estrutura complementar a 

uma sequência do ácido nucléico a ser detectado. A PCR possibilita ampliar sequências 

genéticas específicas a partir de uma única sequência (Liu et al., 2016). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o teste sorológico 

para o HCV seja oferecido a indivíduos em uma população com alta prevalência ou alta 

exposição ao risco de HCV.  Um estudo realizado nos EUA mostrou um aumento 

significativo de infecção aguda pelo HCV em jovens com idade entre 18 a 39 anos, 

associado ao uso de opioides e heroína injetáveis entre 2004 a 2014 (Zibbel et al., 

2018). O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA apoia o rastreio do 

HCV para pessoas nascidas entre 1945 e 1965, uma vez que pesquisas sentinelas 

indicam que 75% dos adultos infectados com HCV nos EUA estão nessa coorte de 

nascimento (Buckley, Strom, 2017; WHO, 2021). 

 

1.1.6 Tratamento da hepatite C 

O tratamento do HCV tem como princípio a obtenção de uma resposta 

virológica sustentada (RVS), ou seja, a não detecção do RNA viral através de PCR 

convencional ou em tempo real após o término do tratamento (Thomas et al., 2014). 

A terapia para a hepatite C iniciou-se com a utilização de um imunomodulador, 

o interferon alfa (IFN-alfa), quando ainda era denominada hepatite não-A e não-B. O 

interferon-alfa pertence à classe de interferon do tipo I, que são citocinas que possuem 

ação antiviral e inibitória da replicação do HCV (Hoofnagle et al., 1986). Em 2002, 

formulações peguiladas do interferon alfa foram adicionadas (IFN alfa-2a e IFN alfa -

2b) juntamente com a ribavirina e foi observado que pacientes tratados com esse 

esquema apresentaram aumento significativo na taxa de RVS, em comparação com 

IFN-alfa isolado (Fried et al., 2002). Entretanto, com esse tratamento inicial, os 

pacientes apresentavam reações adversas significativas e redução da qualidade de vida; 

além disso, o tratamento era longo e resultava em RVS em cerca de 80% dos pacientes 
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com infecção crônica pelo HCV genótipo 2 e 3 e menos de 50% nos pacientes com 

genótipo 1 (Manns et al., 2001). 

Atualmente, o tratamento da hepatite C crônica (CHC) é feito com antivirais de 

ação direta (DAAs), que atuam na inibição de proteínas virais envolvidas no ciclo de 

vida do HCV, apresentando maior eficácia e segurança com menos efeitos colaterais 

(EASL, 2018). Os primeiros DAAs aprovados foram o telaprevir e o boceprevir, 

medicamentos inibidores de protease NS3 e NS4A, indicados para pacientes com 

infecção pelo genótipo 1 (McHutchison et al., 2010; Bacon et al., 2011; Poordad et al., 

2011). Em 2014, três novos DAAs foram aprovados: simeprevir (inibidor de protease 

NS3/4A), sofosbuvir (inibidor de RNA polimerase análogo de nucleotídeo 

pangenotípico) e daclatasvir (inibidor de protease NS5A).  Com avanços adicionais, 

diversos esquemas terapêuticos têm surgido com os novos DAAs e tem se trabalhado 

cada vez mais no uso de drogas pangenotípicas e na associação de medicamentos que 

aumentou de forma significativa as taxas de RVS em pacientes com infecção pelo HCV 

(Spengler, 2018; Spearman et al., 2019).  

Anteriormente, os pacientes com fibrose hepática mais severa (Metavir F3-F4) 

eram prioridade no tratamento com os novos DAAs; em 2018, The American 

Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study 

of the Liver concordaram em recomendar a terapia com novos DAAs a todos os 

pacientes infectados pelo HCV, independentemente do grau de fibrose hepática.  As 

únicas exceções a esta recomendação são pessoas com expectativa de vida igual ou 

menor que um ano, crianças com idade inferior a três anos, pacientes oncológicos com 

cirrose Child-Pugh B ou C e pacientes adultos com cirrose descompensada e com 

indicação de transplante hepático que apresentem MELD score ≥20 (Brasil, 2019). O 

tratamento deve ser acelerado em pacientes com fibrose hepática significativa (Metavir 

F2-F3), com cirrose hepática (Metavir F4), com manifestações extra-hepáticas e 

receptores de transplantes de fígado. Os regimes padrão de DAA são apropriados tanto 

para indivíduos virgens de tratamento quanto para aqueles que receberam tratamento 

com IFN-peguilado e ribavirina anteriormente e não apresentaram RVS (EASL, 2018; 

Buckley, Strom, 2017). 
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 1.2 Fibrose hepática 

A fibrose hepática é um processo biológico complexo e progressivo, 

caracterizada pela formação de uma cicatriz fibrosa no tecido hepático, que causa 

acúmulo de matriz extracelular e distorção da arquitetura normal do fígado, 

contribuindo para o comprometimento da função do órgão (Kisseleva, 2017). A fibrose 

avançada pode acarretar em insuficiência hepática e hipertensão portal e está associada 

a um risco aumentado de câncer de fígado (Poynard et al., 1997; Friedman, 2000; 

Hernandez, Friedman, 2011; Iredale, 2007; Lavanchy, 2011;). 

A ativação de células hepáticas estreladas (HSC) é um dos principais 

contribuintes para processos fibróticos no fígado. A lesão nos hepatócitos resulta no 

recrutamento e estimulação de células inflamatórias, incluindo células de Kupffer. Os 

fatores liberados por essas células inflamatórias levam à transformação de HSCs em 

uma população heterogênea de miofibroblastos profibrogênicos (MFBs). Espécies 

reativas de oxigênio, ligantes do receptor 4 (TLR4), fatores de crescimento, citocinas, 

como, por exemplo, o fator de transformação do crescimento β1 (TGF-β1) e aumento da 

síntese de colágeno da matriz extracelular também influenciam na fibrogênese (Nieto, 

2006; Iredale, 2007; Fallowfield et al., 2011). 

Alguns fatores do hospedeiro como idade, gênero masculino e índice de massa 

corpórea (IMC), fatores virais, como, por exemplo, o genótipo do HCV, e fatores 

externos, como consumo excessivo de álcool e co-infecção do HCV com o HIV, estão 

associados a um maior risco de progressão da fibrose (Seeff, 1997; Wright et al., 2003). 

 

1.2.1 Diagnóstico da fibrose hepática 

O padrão ouro para determinar o grau de fibrose é o estudo anatomopatológico 

de fragmento hepático, obtido principalmente através de biópsia transcutânea do fígado. 

O procedimento é invasivo, pode ser doloroso e apresentar complicações. Para evitar 

essa situação, métodos menos invasivos estão sendo desenvolvidos para o diagnóstico e 

quantificação do grau de fibrose hepática, embora possam apresentar menor precisão.  

As medições não invasivas disponíveis para detectar fibrose no fígado são os 

marcadores indiretos e elastografia hepática. Os marcadores indiretos APRI (AST/PLT 

(aspartate aminotransferase/platelet) ratio index) e FIB-4 (fibrosis-4) avaliam o grau de 
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fibrose por meio de exames clínicos, sendo os mais utilizados na prática clínica 

(Rosenberg et al., 2004; Ângulo et al., 2007).  

As técnicas de elastografia hepática disponíveis mais utilizadas são; a 

elastografia transitória (ET) e técnicas de impulso de força de radiação acústica (ARFI) 

que avaliam a rigidez do fígado e têm se mostrado eficientes na prática clínica 

(Friedrich-Rust et al., 2012; Li et al., 2014).    

 

1.3 MicroRNAS (miRNAs) 

1.3.1 Descoberta dos microRNAs 

Os miRNAs são pequenas moléculas endógenas de RNA não codificantes, 

transcritas a partir do genoma, com cerca de 22 nucleotídeos (Bartel, 2004). Lee et al 

identificaram o primeiro miRNA (lin-4) em Caenorhabditis elegans, em 1993; no 

entanto, os miRNAs não foram reconhecidos como reguladores biológicos naquele 

período (Lee et al., 1993). No início dos anos 2000, Pasquinelli et al encontraram a 

função reguladora do let-7 em espécies de animais invertebrados e vertebrados e 

observaram que a regulação temporal do let-7 era conservada e podia controlar 

transições temporais tardias durante o desenvolvimento na filogenia animal (Pasquinelli 

et al., 2000). Em 2004, Bartel descreveu pela primeira vez a biossíntese do miRNA 

(Bartel, 2004). 

 Até o momento, cerca de 1982 miRNAs maduros envolvidos na tradução e 

transcrição de muitos genes foram identificados em seres humanos (miRBase.org.br). 

Os miRNAs são altamente conservados e estáveis; estão presentes em vários tecidos e 

fluidos corporais, tendo como função regular a expressão gênica pós-transcrição, 

reprimindo a produção de proteínas, através da desestabilização do RNA mensageiro 

(mRNA) e silenciamento da tradução (Bartel, 2004; Yang et al., 2016).  

 

1.3.2 Biogênese dos microRNAs 

A formação dos miRNAs ocorre em duas etapas, sendo a primeira no núcleo, 

onde são formados os transcritos primários longos (pri-miRNAs) que são clivados pela 

enzima Drosha, para formar um pré-miRNA de aproximadamente 70 nucleotídeos (Lee 
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et al., 2003). A segunda etapa ocorre no citoplasma, no qual o pré-miRNA é exportado 

pelo receptor de transporte nuclear exportin-5 e processado por outra enzima chamada 

Dicer, para dar origem a um duplex de miRNA de aproximadamente 22 nucleotídeos. A 

menos estável das duas fitas do RNA duplex (3’, 5’) é incorporada em um complexo de 

enzimas, conhecido como complexo de silenciamento induzido por miRNA (miRISC), 

para a formação de um miRNA maduro (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter et al. – Nature Cell Biology, 2009 

Figura 2 - Biogênese dos microRNAs 

 

1.3.3 Mecanismo de ação dos microRNAs 

O miRNA maduro se liga a região 3’ não traduzida do mRNA alvo e impede que 

ele seja traduzido nos ribossomos e consequentemente, inibe a formação da proteína. O 

mecanismo de ação dos miRNAs depende do grau de complementariedade entre o 

miRNA e o mRNA. Quando há um pareamento perfeito, o mRNA é degradado pelo 

miRNA; entretanto, quando o pareamento ocorre de modo imperfeito, o miRNA apenas 

inibe a tradução do alvo, sendo este o mecanismo principal de atuação dos miRNAs em 

mamíferos. Vários miRNAs podem regular o mesmo mRNA e um mesmo miRNA pode 

ter diferentes mRNAs como alvo (Sedano, Sarnow, 2015). 
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Os miRNAs podem apresentar níveis de expressão positivo (aumentado) ou 

negativo (diminuído) em resposta à condições ambientais e celulares, especialmente na 

presença de uma patologia, quando comparados a controles normais (Izzotti et al., 2009; 

Simone et al., 2009). Isso gerou a hipótese de que doenças e exposições a alguns 

compostos possuem padrões determinados de expressão dos miRNAs; além disso, os 

miRNAs têm se mostrado estáveis, quando expostos a RNAses; por este motivo, sua 

desregulação vem sendo estudada como biomarcador não invasivo no diagnóstico e 

prognóstico de doenças (Calin, Croce, 2006; Koberle et al., 2013; Vrijens et al., 2015; 

Shaker, Senousy, 2017; Yates et al., 2013).  

Há estudos indicando que os miRNAs regulam genes relacionados à proliferação 

celular, apoptose, diferenciação e progressão de tumores. Também foi observado que o 

aumento ou a diminuição na expressão dos miRNAs podem favorecer a progressão de 

uma determinada doença ou influenciar no resultado do tratamento (Mott, 2009; Janssen 

et al., 2013). 

 

1.4 MicroRNA e o vírus da Hepatite C 

Alguns miRNAs têm sido estudados como biomarcadores de doença hepática na 

infecção pelo HCV, por desempenharem um papel importante na propagação de 

partículas virais e na evasão imune do hospedeiro e, deste modo, influenciar na 

progressão da fibrose hepática (Li et al., 2016). 

Estudos têm mostrado que alguns miRNAs humanos podem atuar na replicação 

do HCV (Jopling et al., 2008; van der Meer et al., 2013). Outros autores sugerem que as 

alterações de miRNAs em indivíduos com infecção pelo HCV podem influenciar 

posteriormente na progressão da fibrose hepática; entretanto, os mecanismos pelos quais 

a infecção pelo HCV atua neste processo ainda não estão bem estabelecidos (Ogawa et 

al., 2012; Ramachandran et al., 2013).   

 

1.4.1 MiR-122 

O miR-122 é o mais descrito na literatura em estudos sobre o HCV, por estar 

altamente expresso no fígado humano, representando 70% da população total de 

miRNA em fígado adulto (Bostjancic et al., 2015). Um estudo de Jopling et al mostrou 
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que os níveis de RNA do HCV nos hepatócitos diminuíram, quando o miR-122 foi 

inativado (Jopling et al., 2008).  Desde então, vários estudos foram feitos, sugerindo que 

o miR-122 modula diretamente o ciclo de vida e estabilidade do HCV (Jangra et al., 

2010; Cox et al., 2013; Mortimer, Doudna, 2013). 

O miR-122 parece auxiliar na replicação do HCV, através da expressão do Heme 

oxigenase-1 (HO-1), que é uma enzima reprimida pelo gene Bach1, que catalisa a 

degradação do heme. Shan et al observaram que a aplicação de um antagonista de miR-

122 em cultura de células Huh-7 reduz a expressão de Bach1, aumenta a de HO-1 e 

diminui a replicação do HCV (Shan et al., 2007).  

Em um estudo com 102 pacientes infectados pelo HCV, os autores observaram 

que os níveis séricos do miR-122 estavam 23 vezes maiores em comparação com um 

grupo de 24 controles saudáveis, indicando que miR-122 é um biomarcador sensível 

para detecção de infecções pelo HCV (van der Meer et al., 2013). 

Em um estudo in vitro, Marquez et al observaram que a expressão do miR-122 

em células infectadas pelo HCV foi inversamente correlacionada com o grau de fibrose 

hepática, níveis de transaminases e idade do paciente. Em seguida, o estudo foi 

realizado em indivíduos com infecção pelo HCV e revelou que o grau da fibrose 

hepática apresentava uma correlação negativa com os níveis do miR-122 (Marquez et 

al., 2010).  

A estabilidade e propagação do HCV parece depender de uma interação 

funcional entre o genoma do HCV e o miR-122 expresso no fígado. Com base nesses 

dados, a inibição do miR-122 tem sido estudada como alvo terapêutico para redução da 

carga viral em pacientes com HCV. Em um estudo de fase II, Janssen et al avaliaram a 

eficácia e segurança do medicamento miravirsen em 36 pacientes com infecção pelo 

HCV genótipo 1. O medicamento consiste em um oligonucleotídeo antisense de DNA 

que sequestra o miR-122 maduro e inibe assim sua função. Observaram que o uso de 

Miravirsen resultou em uma redução, dependente da dose, nos níveis de RNA do HCV, 

sem evidencia de resistência viral (Janssen et al., 2013). 
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1.4.2 MiR-20a e MiR-21 

Além do miR-122, outros miRNAs parecem estar envolvidos com o ciclo de 

vida e propagação do HCV e têm sido relacionados à ativação de HSCs e a processos 

fibrogênicos (Shaker, Senousy, 2017).   

Shrivastava et al realizaram um estudo com soro/plasma de 44 pacientes com 

HCV e 22 pacientes saudáveis, para comparar níveis de miRNAs entre eles e identificar 

níveis de miRNAs em diferentes estágios de doença hepática. Observaram que os níveis 

do miR-20a estavam mais elevados no sangue de pacientes com HCV em comparação 

com indivíduos saudáveis e, além disso, observaram que os níveis de expressão do miR-

20a no soro aumentou gradualmente, da fase precoce até a fase tardia da fibrose 

hepática, em pacientes infectados pelo HCV (Shrivastava et al., 2013).  

Bihrer et al compararam os níveis séricos do miR-21 de 62 pacientes com CHC, 

29 pacientes com CHC e HCC e 19 controles saudáveis e observaram que os níveis 

séricos do miR-21 estavam elevados em pacientes com CHC em comparação com 

controles saudáveis, mas não encontraram diferença significativa entre os grupos CHC e 

HCC associado ao CHC (Bihrer et al., 2011).   

Em um estudo realizado por Marquez et al os níveis do miR-21 foram estudados 

no fígado de 20 pacientes infectados pelo HCV e sua relação com o gene SMAD family 

member 7 (SMAD7) (um regulador negativo da sinalização de TGF-β) foi avaliada. Os 

autores observaram que a expressão do miR-21 estava associada com carga viral do 

HCV, grau de fibrose hepática e níveis séricos de transaminases. Além disso, os autores 

relataram que os níveis do miR-21 aumentaram a sinalização do TGF-β, levando à 

fibrogênese. Esses achados sugerem que o gene SMAD7 é um alvo do miR-21, 

apoiando a hipótese de que existe uma associação entre o miR-21 e fibrose hepática 

(Marquez et al., 2010). 

Em um estudo mais recente, Khairy et al avaliaram a expressão de alguns 

miRNAs no soro, dentre eles o miR-21, em 150 indivíduos com infecção pelo HCV, 

tratados com sofosbovir + daclatasvir + ribavirina, e 50 controles sem a doença, 

observando que o miR-21 nos pacientes com infecção pelo HCV estava com regulação 

positiva em comparação com os controles sadios, mas não encontraram associação entre 

níveis séricos do miR-21 com resposta ao tratamento e fibrose avançada (Khairy et al., 

2020). 
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1.4.3 MiR-29 e MiR-200c 

Bandyopadhyay et al analisaram o papel do miR-29 no fígado de 22 pacientes 

infectados pelo HCV e observaram uma regulação negativa significante. Levantaram a 

hipótese de que o miR-29 regularia a expressão de proteínas da matriz extracelular e que 

reduziria a abundância do RNA do HCV. Além disso, a redução dos níveis do miR-29 

pareceu desempenhar um papel em HSCs e potencializar a síntese de colágeno, 

reduzindo a expressão de COL1A1 (colágeno tipo 1 alpha 1) e COL3A1 (colágeno tipo 

3 alpha 1), que estão associados à progressão da fibrose hepática (Bandyopadhyay et al., 

2011). 

Ramachandran et al avaliaram a expressão de miRNAs no fígado de pacientes 

com infecção pelo HCV e de doadores para transplante de fígado, considerados 

controles. A análise mostrou que o miR-200c teve uma expressão 2,9 vezes maior em 

paciente com infecção pelo HCV, comparado aos controles. Com isso, os autores 

sugerem que o HCV poderia induzir uma expressão aumentada de miR-200c. Neste 

mesmo estudo, observaram que o miR-200c modula a expressão de fosfatase 1 (FAP1), 

um regulador que desempenha um papel importante na produção de fatores de 

crescimento fibrogênico e de desenvolvimento de fibrose (Ramachandran et al., 2013). 

 

1.4.4 MiR-222 e MiR-223 

Ogawa et al estudaram a expressão do miR- 221 e seu homólogo miR-222 em 22 

pacientes com infecção pelo HCV e observaram uma expressão significativamente 

aumentada desses miRNAs no fígado, durante a progressão da fibrose hepática. Além 

disso, observaram que estes miRNAs estavam significativamente correlacionados com a 

expressão de colágeno e com α-actina do músculo liso (SMA) no fígado humano com 

fibrose. Desta forma, concluíram que o miR-221/222 podem ser novos marcadores para 

progressão da fibrose hepática (Ogawa et al., 2012).  

El-Guendy et al estudaram a expressão de miRNAs no fígado de 50 egípcios 

infectados pelo genótipo 4 do HCV e observaram que 17 miRNAs apresentaram 

regulação negativa nesses pacientes, como por exemplo, o miR-199 e o miR-223. Neste 

mesmo estudo, observaram que a expressão do miR-222 estava elevada em pacientes 

com inflamação hepática crônica grave (El-Guendy et al., 2016).   
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Outro estudo realizado em ratos mostrou que a expressão do miR-223 esteve 

negativamente correlacionado com o gene regulador da proteína de ferro 1 (IRP1) e que 

a desregulação dessa proteína auxilia na fibrogênese (Shpyleva et al., 2014). Além 

disso, o estudo de Shaker et al que incluiu 145 pacientes egípcios infectados pelo HCV 

com doença crônica (HCV-CLD), também evidenciou o miR-223 como um possível 

biomarcador sérico para o estadiamento da fibrose hepática (Shaker, Senousy, 2017).  

Um estudo de Elmougy et al mostrou que o miR-223 poderia ser um potencial 

biomarcador  sérico para o diagnóstico precoce de HCC relacionado ao HCV (Elmougy 

et al., 2019). 

Em uma revisão sobre os principais miRNAs envolvidos na progressão da 

fibrose hepática durante infecções crônicas pelos HBV e HCV os autores sugeriram que 

no soro de pacientes com infecção crônica por HCV a expressão do miR-223 estava 

aumentada, enquanto a expressão do miR-122 estava diminuída durante a progressão da 

fibrose (Loureiro et al., 2020). 

 

A Tabela 1 resume os dados de literatura sobre a expressão de miRNAs 

específicos após infecção pelo HCV e os genes alvos já descritos. 

 

Tabela 1 - Expressão dos MicroRNAs após infecção pelo HCV 

microRNAs Expressão após infecção pelo HCV Gene alvo 

hsa-miR-20a-5p Aumentada - 

hsa-miR-21-5p Aumentada SMAD7 

hsa-miR-29a-3p Diminuída COL1A1,COL3A1 

hsa-miR-122-5p Aumentada Bach1/HO-1 

hsa-miR-200c-3p Aumentada FAP-1 

hsa-miR-222-3p Aumentada CDKN1B 

hsa-miR-223-3p Diminuída IRP1 

HCV - Vírus da hepatite C 
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2 JUSTIFICATIVA 

Os miRNAs têm sido recentemente estudados em diversas doenças, devido à 

inúmeros relatos sobre a sua desregulação em doenças humanas e seu potencial como 

alvo diagnóstico e terapêutico. Até o momento, foram descritos 1982 miRNAs em seres 

humanos. São considerados reguladores de mais de 60% dos genes que codificam as 

proteínas em seres humanos e estão implicados na regulação de quase todos os 

processos celulares, incluindo câncer e infecções virais como, por exemplo, a infecção 

pelo HCV; entretanto, o conhecimento da regulação de genes mediada por miRNA na 

infecção pelo HCV ainda não é muito conhecido. 

Muitos pesquisadores relataram que a expressão de miRNAs no tecido hepático 

estava relacionada à patogênese da doença hepática, incluindo hepatite viral, HCC e 

doença hepática gordurosa. Outros estudos propuseram que uma análise de miRNAs 

circulantes poderia ser útil para acompanhar a progressão da doença hepática embora o 

papel dos miRNAs na sua patogênese ainda não esteja estabelecido. A análise de 

alterações dos miRNAs em resposta à infecção pelo HCV poderia nos fornecer uma 

compreensão do acometimento hepático induzido pelo HCV.  

Julgamos importante realizar um estudo, de caráter exploratório, sobre o papel 

dos miRNAs em indivíduos com diagnóstico de hepatite C crônica no Brasil. Para a 

abordagem inicial desse estudo, selecionamos os miRNAs que, a nosso ver, 

apresentavam maior potencial de terem um papel nos processos patológicos do fígado, 

atuando em genes anti-fibrogênicos e pró-fibrogênicos em pacientes com infecção pelo 

HCV, considerando os dados de literatura disponíveis sobre o assunto.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o papel de microRNAs selecionados na infecção pelo vírus da hepatite C. 

 

3.2 Objetivos específicos 

I Comparar os níveis séricos dos microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 200c, 222 e 223 de 

indivíduos com infecção crônica pelo HCV e sem infecção pelo HCV.  

II Avaliar a correlação entre os níveis de expressão dos microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 

200c, 222 e 223  no sangue e no fígado de pacientes com infecção pelo HCV. 

III Avaliar a associação dos níveis séricos dos microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 200c, 222 

e 223 e fibrose hepática avançada (F3-4) em pacientes com infecção pelo HCV. 
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4 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo prospectivo, exploratório, em que foi avaliado o perfil dos 

miRNAs  20a, 122, 21, 29a, 200c, 222 e 223 no sangue periférico e tecido hepático de 

pacientes com infecção pelo HCV. Além disso, investigou-se a associação entre esses 

miRNAs e fibrose hepática avançada (F3-F4) nesses mesmos pacientes que foram 

atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP) e no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT-

DST/Aids-SP) no período de 2018 a 2021. Os níveis séricos dos miRNAs dos pacientes 

com infecção pelo HCV foram comparados com os de um grupo de indivíduos sem 

infecção pelo HCV (grupo controle).  

 

4.1 Seleção da casuística 

Indivíduos com infecção pelo vírus da hepatite C 

A seleção dos pacientes foi feita conforme os critérios abaixo:  

Critérios de Inclusão 

I. Pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e no Centro de Referência e 

Treinamento DST/Aids-SP (CRT-DST/Aids-SP), no período de 2018 a 2021.  

II. Apresentar infecção crônica pelo HCV definida pela presença de RNA-HCV 

detectada pela PCR por mais de seis meses. 

III. Idade ≥ 18 anos. 

IV. Não ter recebido tratamento prévio para hepatite C ou ter recebido tratamento 

para hepatite C há mais de um ano, mas continuar com carga viral detectável.  

 

Critérios de exclusão 

I. Apresentar infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e/ou infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 

II. Presença de hepatopatia de outra etiologia (ex: doença de Wilson, cirrose biliar 

primária e doença hepática autoimune). 

III. Insuficiência hepática descompensada e/ou hepatocarcinoma. 
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Definições: 

Infecção pelo vírus da hepatite B: apresentar AgHBs positivo. 

Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana: apresentar anticorpo anti-HIV 

positivo. 

Doença de Wilson: A doença de Wilson é uma doença genética autossômica recessiva, 

localizada no gene 13, causada por uma mutação do gene ATP 7B que reduz a 

quantidade de cobre excretada através do sistema biliar e a quantidade de cobre ligado à 

ceruloplasmina, que é uma glicoproteína que transporta o metal no organismo. O 

diagnóstico da doença de Wilson é feito através da dosagem diminuída de 

ceruloplasmina plasmática, aumento de excreção de cobre urinário e visualização do 

anel de Kayser-Fleischer através de exame ocular com lâmpada de fenda (Roberts et al., 

2003). 

Cirrose biliar primária: Cirrose biliar primária é uma doença hepática crônica 

progressiva que causa destruição imunomediada dos pequenos ductos biliares 

interlobulares, levando à colestase intra-hepática progressiva e, eventualmente, fibrose e 

cirrose do fígado. O diagnóstico geralmente é baseado em evidência de colestase com 

elevação de fosfatase alcalina, presença de anticorpo antimitocondrial (AMA) e exame 

anatomopatológico de fragmento hepático (Lindor et al., 2009). 

Doença hepática autoimune: A hepatite autoimune (AIH) é um transtorno 

inflamatório do fígado de etiologia desconhecida que pode levar a falência hepática. O 

diagnóstico é feito através de estudo anatomopatológico de fragmento hepático, 

aumento de ALT e AST, dosagem de imunoglobulina G (IgG), presença de anticorpos 

antinucleares (ANA), anticorpos anti-músculo liso (ASMA) e anticorpos 

antimicrosomal de fígado e rim (anti LKM1) (van Gerven et al., 2016).   

 

Indivíduos sem infecção pelo vírus da hepatite C 

 Os indivíduos sem infecção pelo HCV que participaram da pesquisa são 

funcionários e alunos do HCFMUSP. 
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Critérios de inclusão 

I. Ausência de infecção pelo HCV, definida pela não detecção do anticorpo anti-

HCV.  

II.  Idade ≥ 18 anos. 

 

Critérios de exclusão 

I.  Apresentar infecção pelo HBV e/ou infecção pelo HIV. 

II.  Presença de hepatopatia (ex: doença de Wilson, cirrose biliar primária e doença 

hepática autoimune). 

III. Insuficiência hepática descompensada e/ou hepatocarcinoma. 

 

A Figura 3 mostra o fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo. 
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Figura 3 - Fluxograma da seleção dos participantes do estudo 

*mostrou lesões sugestivas de varizes esofágicas e/ou gástricas 

 

4.2 Avaliação bioquímica e molecular  

Essa avaliação foi feita nos indivíduos com infecção pelo HCV e, no caso dos 

indivíduos sem infecção pelo vírus da hepatite C, foram adotados os mesmos 

procedimentos, com exceção dos exames referentes ao HCV (níveis séricos de RNA-

HCV e genotipagem do HCV). 

a) Foi colhido sangue para a avaliação de:  

I. Níveis séricos de RNA-HCV (Log IU/ml).  

II. Genótipos do HCV. 
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III. Testes bioquímicos: glicemia (mg/dL), insulina (µU/ml), ALT (UI/L), AST 

(UI/L), gama GT (UI/L), colesterol total (mg/dL) e frações (mg/dL), 

triglicérides (mg/dL) e plaquetas (10³/mm³). 

IV. Grau de resistência à insulina: através do cálculo de HOMA (do inglês 

homeostatic model assessment). O cálculo é feito com base nas dosagens de 

glicose e insulina em jejum: glicemia jejum x 0,0555 x Insulina jejum / 22,5. 

 

b) Para estudos moleculares, foram coletados 8 ml de sangue em tubo contendo 

EDTA. O tubo seco foi centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. As amostras 

foram processadas em prazo máximo de 4 horas após a coleta e armazenadas no 

Laboratório de Investigação Médica em Hepatologia por Vírus (LIM 47), em 

freezer -80°C, até o momento de uso. 

 

4.3 Avaliação do grau da fibrose hepática  

O estudo anatomopatológico de fragmento hepático, considerado padrão ouro 

para o diagnóstico de fibrose, foi obtido através de biópsia hepática percutânea, 

realizada como parte da rotina de atendimento dos pacientes com HCV até março de 

2019. Os participantes incluídos após este período realizaram exame de elastografia 

hepática para avaliar o estadiamento da fibrose. A elastografia hepática é considerada 

um método seguro, com boa acurácia diagnostica para fibrose avançada e recomendado 

pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT) 

(Brasil, 2019). 

 

4.3.1. Estudo anatomopatológico de fragmento hepático (biópsia 

hepática) 

As biópsias hepáticas foram realizadas no Hospital-dia localizado no 5º andar do 

Prédio dos Ambulatórios (PAMB) do HCFMUSP, através de punção percutânea guiada 

por ultrassonografia. Os fragmentos de fígado foram divididos em duas porções. Uma 

porção foi enviada para análise anatomopatológica no HCFMUSP. A outra porção foi 

imediatamente submersa em RNAlater (Ambion®, Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) e encaminhada ao LIM 47, na qual foi incubada durante a noite a 
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4°C e posteriormente armazenada a -80 ° C até o momento do estudo.  O grau de fibrose 

e de atividade inflamatória do fígado foram avaliados pela classificação Metavir (The 

French METAVIR Cooperative Study Group, 1994) como se segue: Fibrose: F0 

Ausente, F1 Fibrose Portal sem Septos, F2 Fibrose Portal com Raros Septos, F3 

Numerosos Septos sem Cirrose, F4 Cirrose. Atividade inflamatória: A0 Ausente, A1 

Atividade Leve, A2 Atividade Moderada, A3 Atividade Intensa. 

 

4.3.2.  Estudo endoscópico de esôfago, estômago e duodeno 

Considerou-se cirrótico (fibrose hepática grau 4) todo paciente que apresentou, 

ao estudo endoscópico, lesões sugestivas de varizes esofágicas e/ou gástricas. Não foi 

discutida a possibilidade de realizar biópsia hepática ou elastografia hepática com esses 

pacientes.  

 

4.3.3  Elastografia hepática 

A elastografia hepática é um método não invasivo, reprodutível e rápido que está 

sendo amplamente utilizado para a detecção de fibrose hepática. As técnicas de 

elastografia disponíveis mais utilizadas são: Elastografia transitória (ET) e Técnicas de 

impulso de força de radiação acústica (ARFI). As ARFIs podem ser realizadas através 

de duas técnicas: a “Point shear wave elastography” (PSWE) e “2D shear wave 

elastography” (2D-SWE).  

Em nosso estudo, utilizamos as técnicas de ET, PSWE e 2D-SWE que foram 

realizadas no HCFMUSP, CRT-DST/Aids-SP e na Associação Brasileira de Portadores 

de Hepatites (ABPH), como descritas a seguir: 

 

Elastografia transitória (ET) 

A elastografia transitória é uma técnica 1D realizada através do sistema 

FibroScan® (Echosens, França) que avalia a rigidez do fígado por meio de ondas 

elásticas de cisalhamento e ultrassons de baixa frequência (Piscaglia et al., 2017). O 

exame é realizado com o paciente em decúbito dorsal, com o braço direito em abdução 

máxima (mesma posição em que a biópsia hepática é realizada). O software determina 
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se cada mensuração foi bem-sucedida ou não e as aquisições incorretas são 

automaticamente descartadas. A velocidade da onda de cisalhamento é expressa em 

kilopascal (kPa), que está diretamente relacionada com a rigidez do tecido. Quanto 

maior a rigidez do tecido, mais rápido as ondas se propagam (Castéra et al., 2005).  A 

fibrose hepática é classificada pelo sistema Metavir (F0-F4) com os valores de corte 

conforme se segue:  

 

Tabela 2 - Classificação da fibrose hepática com a utilização do sistema FibroScan 

Classificação Score Metavir Valor (kPa) 

Normal – leve F0-F1 <7,2 

Significante F2 7,2-9,6 

Avançada F3 9,6- 12,5 

Cirrose F4 > 12,5 

 kPa – Kilopascal  

 Fonte: Ferraioli et al., 2015 

 

O aparelho funciona como um sistema de ultrassom e possui 3 tipos de sonda 

com frequências diferentes, que são determinadas pelo próprio equipamento, de acordo 

com a distância da pele à cápsula do fígado. 

 Sonda M: Possui frequência de 3,5 MHz e é indicada para avaliar o parênquima 

hepático a uma profundidade de 2,5 a 6,5 cm da pele.  

Sonda XL: Possui frequência de ultrassom de 2,5 MHz , e é usada quando a distância da 

pele à capsula do fígado é > 2,5cm. 

Sonda S: Possui frequência de ultrassom de 5,0 MHz, indicada para medidas entre 1,5 e 

5,0 cm. 

Para saber o grau de dificuldade da realização do procedimento, é realizado um 

cálculo de taxa de sucesso do exame (TdR), que é dado pelo número de medidas válidas 

dividido pelo número total de medidas. Para um exame de ET ser considerado válido, 

são necessárias 10 medidas corretas e a TdR deve ser ≥ 60%. Além disso, também é 

calculado o intervalo interquartil (IQR) entre as medidas, que reflete a variabilidade das 
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medidas que deve ser inferior a 30% do valor da mediana da rigidez hepática (Ferraioli 

et al., 2018). 

Recentemente, foi desenvolvido um programa para detecção e quantificação da 

esteatose hepática no sistema FibroScan® denominado de Controlled Attenuation 

Parameter (CAP). Os resultados do CAP são dados em decibéis por metro (dB/m), 

variando de 100 a 400. O valor está relacionado à quantidade de gordura no fígado 

(Sasso et al., 2010). 

Estudos mostram que o gênero e a idade do paciente, bem como a etiologia e a 

gravidade da hepatopatia parecem não afetar a reprodutibilidade do método; no entanto, 

pacientes com o IMC ≥ 25kg/m², esteatose em ≥ 25% dos hepatócitos, estágio de 

fibrose hepática < 2 (Metavir), indivíduos com espaços intercostais estreitos e 

experiência do operador são fatores que podem interferir na reprodutibilidade da técnica 

(Fraquelli et al., 2007; Barr et al., 2020). 

 

Técnicas de impulso de força de radiação acústica (ARFI) 

Para a realização do exame, o paciente deve estar em jejum de 4-6 horas. O 

exame deve ser realizado com o paciente em posição supina ou em decúbito lateral 

esquerdo leve com o braço levantado acima da cabeça. O protocolo inclui a obtenção de 

medidas entre as costelas no quadrante superior direito colocando o transdutor 

perpendicular à cápsula do fígado e a caixa de medição paralela ao fígado. Durante o 

exame, os pacientes são orientados a paralisar a respiração durante um momento (apnéia 

neutra). 

 

Point shear wave elastography (PSWE) 

 Esta técnica realiza a elastografia hepática através de um software específico 

acoplado ao aparelho de ultrassonografia tradicional. A ARFI utiliza ondas sonoras para 

interrogar as propriedades de rigidez mecânica dos tecidos. A imagem que é projetada 

na tela possibilita a visualização do órgão e a escolha da região de interesse (ROI) 

(Friedrich-Rust el al., 2012). Quando o software é acionado são emitidos pulsos que 

atravessam o parênquima hepático e retornam emitindo informação da rigidez do tecido, 

dado pela velocidade de onda em m/s, que é inversamente proporcional às 
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características elásticas desse tecido (Friedrich-Rust et al., 2009).  As medições de 

ARFI são feitas no lobo direito do fígado a uma profundidade de 1-2 cm. A 

classificação da fibrose hepática é feita através do sistema Metavir (F0-F4) com os 

valores de referência conforme se segue: 

 

Tabela 3 - Classificação da fibrose hepática com a utilização do ARFI 

Classificação Score Metavir Valor (m/s) 

Normal – leve F0-F1 < 1,35 

Significante F2 1,35-1,55 

Avançada F3 1,55- 1,80 

Cirrose F4 > 1,80 

m/s -  metros por segundo  

Fonte: Friedrich-Rust et al., 2012 

 

2D shear wave elastography (2D-SWE) 

Esse método é mais recente na era da classificação da fibrose hepática e segue os 

mesmos princípios do método de PSWE descrito anteriormente, no entanto, tem como 

vantagem a produção de imagens quantitativas de SWE em uma região de interesse 

maior e com foco em vários locais de forma sequencial. (Dietrich et al., 2017).  As 

ondas de cisalhamento são geradas em tempo real em múltiplos locais laterais, de uma 

forma mais rápida e exibidas em grande ROI 2D-SWE em cores ou escala de cinza que 

representam o módulo de Young (3ρv2), onde ρ é a densidade do tecido e v é a 

velocidade da onda de cisalhamento (Barr et al., 2015; Ferraioli et al., 2018).  Osman et 

al avaliaram o desempenho da elastografia por 2D-SWE em comparação com a 

elastografia por FibroScan e observaram que ambos possuem um desempenho 

semelhante e que o método 2D-SWE pode ser usado como uma alternativa, quando o 

FibroScan não é capaz de obter resultados adequados em pacientes com obesidade e 

ascite (Osman et al., 2020).  
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4.4 Métodos laboratoriais 

A parte experimental foi conduzida no LIM 47, que estava devidamente 

equipado para a realização de técnicas de Biologia Molecular, respeitando todas as 

normas de biossegurança. A cada procedimento, as bancadas e equipamentos utilizados 

no laboratório eram limpos com uma solução de descontaminação de RNase (Ambion® 

RNaseZap®, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA).  

 

4.4.1 Extração e purificação do RNA a partir do sangue  

As amostras de sangue foram descongeladas e o RNA foi isolado do plasma, 

utilizando o kit de isolamento mirVana™ PARIS Isolation Kit (Ambion® Thermo 

Fisher Brand, Foster City, CA, USA), como descrito a seguir: 

Extração orgânica 

Em um tubo de 2 ml foi adicionado 500 µL de amostra com um volume igual de 

solução de desnaturação 2X. Em seguida, foi adicionado 1000 µl de ácido-fenol: 

clorofórmio. O conteúdo foi centrifugado por 10 minutos na velocidade de 13.000 rpm 

para separar a mistura em fases aquosa e orgânica. A fase aquosa (superior) foi 

removida cuidadosamente e transferida para um novo tubo. O volume recuperado de 

cada amostra foi anotado. 

Isolamento Final do RNA total 

Foi adicionado um volume de 1/3 de etanol absoluto (de acordo com o volume 

recuperado na etapa anterior) à fase aquosa. O conteúdo foi colocado em um tubo 

contendo um cartucho de filtro e centrifugado por 1 minuto (13.000 rpm) ou até que 

toda a mistura passasse pelo filtro.  

Etapas de Lavagem e eluição 

Foi aplicado 700 μL de solução de lavagem 1 (misturada com etanol absoluto) 

ao tubo com filtro e centrifugado por 30 segundos (13.000 rpm). 

Na segunda etapa de lavagem, foi adicionado 500 μL de Solução de lavagem 2/3 

(misturada com etanol absoluto) ao tubo com filtro e centrifugado por 30 segundos a 

13.000 rpm. Uma segunda lavagem com a solução de Lavagem 2/3 foi feita e o tubo foi 
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centrifugado por 1 minuto e 30 segundos. O filtro foi colocado em um novo tubo, 

devidamente identificado com os respectivos dados de cada paciente. 

Na etapa final, foi adicionado 60 μL de solução de eluição pré-aquecida a 95°C 

no centro do filtro e centrifugado a 13.000 rpm por 1 minuto. Por fim, foram obtidos 60 

µL de volume final de RNA total extraído que foi armazenado a -20°C até o momento 

de uso. 

 

4.4.2 Extração e purificação do RNA a partir do tecido hepático 

 As amostras de tecido hepático foram descongeladas, pesadas e processadas 

imediatamente, mesmo com descongelamento parcial.  O peso variou de 0,035g a 

0,065g. 

Para extração e purificação do RNA foi utilizado o kit de extração mirVana™ 

miRNA Isolation Kit (Ambion®, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA), de 

acordo com as instruções do fabricante como descrito abaixo.  

 As amostras foram colocadas em um tubo contendo 500 µl de tampão de lise e 

trituradas com o auxílio de um equipamento homogeneizador rotativo mecânico (Tissue 

Master TM125, Omini International, Kennesaw, GA, USA), até que todos os 

aglomerados visíveis estivessem dispersos.  

Extração Orgânica 

 Foi adicionado 50 µl de aditivo homogeneizado no tecido lisado. As amostras 

foram homogeneizadas e deixadas em gelo por 10 minutos.  

 Em seguida, foi adicionado 500 µl de ácido-fenol: clorofórmio e centrifugado 

por 5 minutos na velocidade de 10.000 rpm para separar as fases aquosa e orgânica. A 

fase aquosa (superior) foi removida cuidadosamente e transferida para um tubo novo. O 

volume recuperado de cada amostra foi anotado.  

Isolamento Final do RNA total 

 Foi adicionado 1/3 de etanol absoluto (de acordo com o volume recuperado na 

etapa anterior) à fase aquosa. Em seguida, o conteúdo foi passado para um novo tubo 

com filtro e centrifugada a 10.000 rpm durante 30 segundos. O resíduo foi descartado e 

o tubo reutilizado para as etapas de lavagem. 
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Etapas de Lavagem e eluição 

 Foi adicionado 700 μL de solução de lavagem 1 (misturado com etanol absoluto) 

no filtro e centrifugado por 10 segundos (10.000 rpm). O resíduo foi descartado. Em 

seguida foi adicionado 500 μL de solução de lavagem 2/3 (misturado com etanol 

absoluto) ao tubo com filtro e centrifugado por 10 segundos (10.000 rpm). Foi realizada 

uma segunda lavagem com a solução de lavagem 2/3 e centrifugado por 1 minuto e 30 

segundos para remoção de todo resíduo. O filtro foi transferido para o tubo final 

identificado de acordo com informações de cada paciente e foi adicionado 100 μL de 

solução de eluição pré-aquecida (95°C) e centrifugado por 1 minuto a velocidade 

máxima para recuperar o RNA total que foi armazenado a -20°C até o momento de uso. 

 

4.4.3 Pureza e quantificação do RNA total extraído 

A avaliação da pureza e a quantificação do RNA total foram feitas com uso do 

equipamento NanoDrop Lite UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Inc. 

Wilmington, USA). A quantificação de RNA por espectrofotometria é realizada por 

medição da quantidade de luz absorvida pelo RNA no comprimento de onda de 260 nm. 

Quanto maior for a absorção de luz nesse comprimento de onda, maior a concentração 

de RNA na solução. A pureza do RNA de cada amostra foi determinada através da 

razão de absorbância entre 260 e 280 nm. Foram consideradas de boa qualidade as 

amostras com valores entre 1,8 a 2,1.  

 

4.4.4 Síntese do DNA complementar (cDNA) 

Para a síntese de cDNA foi utilizado o kit TaqMan Advanced miRNA cDNA 

Synthesis (Applied Biosystems, Thermo Fisher, Foster City, CA, USA), que utiliza um 

primer universal de transcrição reversa (RT) e permite a análise de múltiplos miRNAs 

de uma única amostra amplificada e de amostras com quantidade limitada de RNA. 

Foram utilizados 10 ng de RNA total por reação. A síntese de cDNA é composta 

de 4 etapas: reação da cauda de poly(A), reação de ligação de adaptador, reação de 

transcrição reversa (RT) e reação de amplificação. 

. 
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Reação da cauda de poly(A) 

 Para cada reação foram utilizados 2 µl de RNA e os seguintes componentes:  

 

Tabela 4 - Protocolo de ensaio para reação da cauda de poly(A) 

Componentes 1X (μL) 

Tampão de Poly(A) 10X 0,5 

ATP 0,5 

Enzima Poly(A) 0,3 

Água livre de RNase 1,7 

Volume total da mistura  3,0 

 

O volume total por reação foi de 5 μL. Os tubos foram incubados e colocados 

em um termociclador conforme descrito na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Condições de ciclagem para reação da cauda de poly(A) 

Passos Temperatura Tempo 

Poliadenilação 37°C 45 minutos 

Reação de parada 65°C 10 minutos 

Hold              4°C ∞ 

 

Reação de ligação de adaptador 

 No mesmo tubo de reação, foram adicionados os seguintes componentes; 

 

Tabela 6 - Protocolo de ensaio para reação de ligação de adaptador 

Componentes 1X (μL) 

Tampão Ligase 5X 3   

50% PEG 8000 4,5 

Ligação de Adaptador 25X 0,6  

RNA Ligase 1,5  

Água livre de RNase 0,4  

Volume total da mistura  10  
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 O volume total por reação foi de 15 μL. Os tubos foram novamente incubados e 

colocados em um termociclador conforme descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Condições de ciclagem para reação de ligação de adaptador 

Passos Temperatura Tempo 

Ligação 16°C 60 minutos 

Hold 4°C ∞ 

 

Reação de transcrição reversa (RT) 

 Na etapa de transcrição reversa foram adicionados os seguintes componentes em 

cada reação: 

 

Tabela 8 - Protocolo de ensaio para reação de transcrição reversa (RT) 

 

 

 

 

 

 

O volume total por reação foi de 30 μL. Os tubos foram novamente 

incubados e colocados em um termociclador, conforme descrito na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Condições de ciclagem para reação de transcrição reversa (RT) 

Passos Temperatura Tempo 

Transcriptase reversa     42°C 15 minutos 

Reação de parada                 85°C 10 minutos 

Hold 4° C ∞ 

 

Componentes 1X (μL) 

Tampão de RT 5X 6 

dNTP Mix (25 mM cada) 1,2 

Universal RT 20X 1,5 

Enzima Mix RT 10X 3 

Água livre de RNase 3,3 

Volume total da mistura  15 
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Reação de amplificação 

 Em um novo tubo, foram adicionados os seguintes reagentes: 

 

Tabela 10 - Protocolo de ensaio para reação amplioficação 

Componentes 1X (μL) 

miR-Amp Master Mix 2X 25 

miR-Amp Primer Mix 20X 2,5 

Água livre de RNase 17,5 

Volume total da mistura  45 

 

Foram adicionados 5 μL do produto da reação de RT à reação de amplificação. 

O volume final foi de 50 μL por reação. O tubo foi colocado em um termociclador e 

incubado com as seguintes configurações: 

 

Tabela 11 - Condições de ciclagem para reação de transcrição reversa (RT) 

Passos Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação da enzima 95°C 5 minutos 1 

Desnaturação 95°C 3 segundos  

14 Anelamento/Extensão 60°C 30 segundos 

Reação de parada 99°C 10 minutos 1 

 Hold 4°C ∞ 1 

 

Foi obtido um volume de 50 μL de cDNA para cada reação que foi armazenado 

a -20°C até o momento do uso. As reações descritas acima estão apresentadas na Figura 

4 na forma de esquema. 
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ThermoFisher Scientific, TaqMan Advanced miRNA Assays User Guide (modificado) 

Figura 4 - Esquema da reação de síntese do DNA complementar (cDNA) universal a 

partir do RNA extraído. Adaptado do guia de usuário da ThermoFisher Scientific, 

TaqMan Advanced miRNA Assays User Guide (ThermoFisher Scientific, Publication 

Number 100027897). 

  

4.4.5 Detecção da expressão de miRNAs por PCR em tempo real 

quantitativa (qRT-PCR)  

As amostras foram submetidas à reação em cadeia de polimerase em tempo real 

quantitativa (qRT PCR) utilizando a sonda TaqMan. Os níveis de expressão dos 

miRNAs; hsa-miR-20a-5p, hsa-miR-21-5p, hsa-miR-29a-3p, hsa-miR-122-5p, hsa-miR-

200c-3p, hsa-miR-222-3p, hsa-miR-223-3p, hsa-miR-23-3p e hsa-miR-16-3p foram 

determinados com a utilização do kit TaqMan™ Advanced miRNA Assay (Applied 

Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City,CA, USA) que permite a quantificação 

altamente sensível e específica de miRNAs maduros.    
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Tabela 12 - Localização genômica dos microRNAs selecionados 

microRNA Cromossomo Sequência  

hsa-miR-20a-5p 13 uaaagugcuuauagugcagguag  

hsa-miR-21-5p 17 uagcuuaucagacugauguuga  

hsa-miR-29a-3p 7 uagcaccaucugaaaucgguua  

hsa-miR-122-5p 18 uggagugugacaaugguguuug  

hsa-miR-200c-3p 12 uaauacugccggguaaugaugga  

hsa-miR-222-3p X agcuacaucuggcuacugggu  

hsa-miR-223-3p X ugucaguuugucaaauacccca  

hsa-miR-23-3p  19 Aucacauugccagggauuucc  

hsa-miR-16-3p 13 ccaguauuaacugugcugcuga  

Fonte : miRBase.org 

 

O miR-16-3p e o miR-23-3p foram utilizados como controles endógenos para 

normalização das amostras de plasma e de tecido hepático, respectivamente, por serem 

considerados os miRNAs mais estáveis,  segundo estudos  (Bihrer et al., 2011; Lamba et 

al., 2014; Schwarzenbach et al., 2015) e segundo o software NormFinder, que classifica 

um conjunto de genes de normalização candidatos, de acordo com sua estabilidade de 

expressão em um determinado conjunto de amostra. O NormFinder adiciona a 

funcionalidade NormFinder diretamente ao Excel (Andersen et al., 2004). 

O ensaio de qRT-PCR utilizando a sonda TaqMan ocorre da seguinte maneira:  

Durante a PCR, os primers 5’e 3’ hibridizam com sequências complementares 

ao longo das fitas de cDNA desnaturado. Os locais de ligação do primer variam 

dependendo da sequência de miRNA alvo e são altamente específicos. 

Em seguida, a sonda TaqMan® MGB (minor groove binder) se liga 

especificamente a uma sequência complementar entre os locais do primer 5’, 3’. 

Quando a sonda está intacta, a proximidade do corante repórter e do corante supressor 

suprime a fluorescência do repórter, principalmente pela transferência de energia do tipo 

Förster. 

Durante a polimerização, a DNA polimerase cliva apenas as sondas que 

hibridizam com a sequência alvo para que ocorra o processo de amplificação. A 

clivagem separa o corante repórter da sonda e resulta em fluorescência aumentada que 
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ocorre apenas se a sonda for complementar à sequência alvo e se a sequência alvo for 

amplificada durante a PCR, conforme mostra a Figura 5. 

 

ThermoFisher Scientific, TaqMan Advanced miRNA Assays User Guide (modificado) 

Figura 5 - Esquema do ensaio de qRT-PCR. Adaptado do guia de usuário da 

ThermoFisher Scientific, TaqMan Advanced miRNA Assays User Guide 

(ThermoFisher Scientific, Publication Number 100027897). 

 

A reação de cada ensaio foi feita em duplicata e a padronização foi realizada de 

acordo com instruções do fabricante, usando um par de primers sequência-específicos e 

a sonda marcada para cada miRNA, conforme a Tabela 13.  
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Tabela 13 - Protocolo do ensaio de qRT-PCR para quantificação de microRNAs 

selecionados 

 Reagentes 1X (µL) 

TaqMan® Fast Advanced Master Mix (2X) 5 

TaqMan® Advanced miRNA Assay (20X)   

(primers e probes) 
1 

Água livre de RNase 3 

Volume total da mistura   9 

   

 Foi adicionado 1 µl de cDNA à mistura.  O volume total foi de 10 μL por reação.   

As condições de ciclagem foram padronizadas de acordo com instruções do 

fabricante, conforme a Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Condições de ciclagem do ensaio de qRT-PCR para quantificação de 

microRNAs selecionados 

 

Etapas 

 

Temperatura Duração Ciclos 

Ativação da enzima 95ºC 20 segundos 1 

Desnaturação 95ºC 1 segundo 50 

 Anelamento/extensão 60ºC 20 segundos 

 

A detecção da expressão dos miRNAs foi feita utilizando o aparelho 

StepOnePlus™ (96-well) Real-Time PCR Systems (Applied Biosystem, Foster City, 

CA, Estados Unidos). 

 

4.4.6 Resumo dos métodos laboratoriais 

 A Figura 6 apresenta um esquema simplificado dos métodos laboratoriais 

utilizados no estudo.  
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Figura 6 - Esquema simplificado dos métodos laboratoriais. 

 

4.5 Análise de dados 

4.5.1 Análise de expressão dos microRNAs 

A análise de expressão dos miRNAs tem como base o valor de Ct (Cycle 

threshold), que corresponde ao ponto inicial da fase exponencial da amplificação a 

partir da qual a fluorescência é detectada. A quantidade de miRNA é inversamente 

proporcional ao valor de Ct, ou seja, quanto maior a quantidade de miRNA, menor é o 

valor do Ct. 
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Em seguida, o Ct de cada amostra foi normalizado com o Ct dos controles 

endógenos para obtenção do valor de ΔCt utilizando a seguinte fórmula: 

 

ΔCt = Ct (microRNA de interesse) – Ct (controle endógeno) 

 

O resultado final é dado pela expressão relativa que foi calculada pela fórmula 2-

∆∆Ct. Esses valores estão diretamente relacionados aos níveis de expressão de miRNA 

de cada amostra (Livak, Schmittgen, 2001; Schmittgen, Livak, 2008; Gennarino et al., 

2009). 

 

4.6 Cálculo de amostra 

Para o cálculo da amostra, tomamos como base estudos referentes ao miR-122 

que é o mais descrito na literatura, por estar altamente expresso no fígado humano. A 

partir desses estudos, foi encontrada uma variabilidade de 2,5.10
6
 para o miR-122 

(Cermelli et al., 2011).  Para obtenção de um poder de 80% e confiança de 95% foi 

calculada uma média de 20 indivíduos sem infecção pelo HCV para a realização do 

estudo. Considerando que a prevalência de fibrose avançada (F3-F4) em pacientes com 

hepatite C é de aproximadamente 35% (Patel et al., 2004; McEwan et al., 2014), 

estima-se que  40 pacientes com fibrose avançada sejam necessários para atingir um 

dos objetivos do estudo que é o de avaliar a associação entre os níveis séricos dos 

miRNAs selecionados e fibrose hepática avançada em pacientes com infecção crônica 

pelo vírus da hepatite C. Desta forma,  para atingir uma média de 40 pacientes com 

fibrose avançada, serão necessários pelo menos 114 pacientes com infecção pelo HCV. 

 

4.7 Análise estatística 

Foram descritas as características qualitativas segundo grupos com uso de 

frequências absolutas e relativas e verificada a associação com uso de testes qui-

quadrado ou testes exatos (teste exato de Fisher ou teste da razão de verossimilhanças) 

(Kirkwood, Sterne, 2006), as características quantitativas foram descritas segundo 
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grupos com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e 

máximo) e comparadas com uso de testes t-Student ou testes Mann-Whitney conforme 

distribuição de probabilidade dos dados (Kirkwood, Sterne, 2006). Foram descritos os 

valores dos miRNA avaliados no sangue e no fígado e calculadas as correlações de 

Spearman (Kirkwood, Sterne, 2006) de um mesmo marcador entre os locais de coleta 

para verificar se é possível estimar o valor do fígado em função do sangue e 

comparados entre os locais com uso de testes Wilcoxon pareado. Também foram 

calculas as correlações de Spearman dos níveis de miRNA com os marcadores 

inflamatórios e de atividade da doença (dados laboratoriais) nos pacientes HCV para 

verificar as correlações entre os tipos de marcadores. 

As frequências de fibrose nos pacientes HCV foram descritas segundo as 

características de interesse e verificadas as associações com as características 

qualitativas com uso de testes qui-quadrado e comparadas às características 

quantitativas com uso de testes t-Student ou testes Mann-Whitney. Foram estimados os 

Odds Ratio de cada característica com a presença de fibrose com os respectivos 

intervalos com 95% de confiança com uso de regressões logísticas simples (Hosmer, 

Lemeshow, 2000).  

Foi ajustado o modelo final para fibrose nos pacientes com HCV sem inserir os 

níveis de miRNA, selecionando-se as variáveis que nas análises bivariadas 

apresentaram significância estatística com a fibrose e testadas conjuntamente com uso 

de regressão logística múltipla com método de seleção stepwise backward com critério 

de entrada e saída do modelo final de 5% (Hosmer, Lemeshow, 2000). Após ajuste do 

modelo final para fibrose, cada miRNA foi testado separadamente no modelo ajustado 

para verificar se algum dos marcadores influenciou estatisticamente na fibrose com uso 

de regressões logísticas múltiplas. 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows 

versão 22.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2013. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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4.8 Aspectos éticos 

Foi realizada uma entrevista (ANEXO 1) com os participantes do estudo e 

foram aplicados três Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) diferentes, 

para a realização da coleta de sangue e análise do material coletado: (a) pacientes com 

hepatite C que concordaram em fazer a biopsia hepática (ANEXO 2), (b) pacientes com 

hepatite C que fizeram elastografia hepática (ANEXO 3) e (c) controles sadios 

(ANEXO 4). O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP (número CAPPesq: 2.620.704/2018) 

(ANEXO 5).  

 

 

  



40 
 

 
 

5 RESULTADOS 

No período compreendido entre 2018 e 2021, foram incluídos no estudo 174 

participantes, sendo 117 com infecção pelo HCV, atendidos no HCFMUSP e no CRT-

DST/Aids-SP, e 57 sem infecção pelo HCV (controles). Os grupos foram pareados por 

faixa etária, conforme mostra a Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Pareamento por faixa etária entre indivíduos com infecção pelo HCV e 

controles 

Idade (anos) 
Grupo Total 

N (174) Controles (N = 57) Hepatite C (N = 117) 

18-30 2 2 4 

31-40 8 17 25 

41-50 10 20 30 

51-60 19 40 59 

61-70 16 33 49 

>70 2 5 7 

 

Dos participantes do estudo, 73 (42%) eram do sexo masculino, com média de 

idade de 53,7 anos (variação: 28-78 anos) e média de IMC de 26 (variação: 16,2-45,7).  

A Tabela 16 mostra as características demográficas, epidemiológicas e de 

comorbidades dos grupos.  Foi observado que a frequência de homens no grupo de 

pacientes com infecção pelo HCV foi estatisticamente maior do que no grupo controle 

(p = 0,010), a distribuição de cor foi estatisticamente diferente entre os grupos (p = 

0,029), sendo maior a frequência de pardos e negros no grupo com infecção pelo HCV; 

também foi observado que o grau de escolaridade dos pacientes com infecção pelo HCV 

foi estatisticamente menor do que o dos controles (p = 0,002). 

Antecedente de transfusão sanguínea, uso de droga por via inalatória, por via 

endovenosa, etilismo e tabagismo foram estatisticamente maiores nos pacientes com 

infecção pelo HCV do que no grupo controle (p < 0,05). Não foi observada diferença 

significativa em relação às comorbidades entre os grupos.  
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Tabela 16 - Características demográficas, epidemiológicas e de comorbidades dos participantes, segundo presença de 

infecção pelo vírus da hepatite C 

Variável Grupo  p 

Controle (N = 57) Hepatite C (N = 117) Total (174) 

Idade (anos)    0,352** 

média ± DP 52,5 ± 12,1 54,3 ± 11,4 53,7 ± 11,7  

mediana (mín; máx.) 55 (28; 75) 56 (29; 78) 56 (28; 78)  

Sexo, n (%)    0,010 

Masculino 16 (28,1) 57 (48,7) 73 (42)  

Feminino 41 (72) 60 (51,2) 101 (58)  

IMC (Kg/m²)    0,068** 

média ± DP 28,2 ± 5,8 26,6 ± 4,3 27,2 ± 4,9  

mediana (mín; máx.) 26,7 (18,1; 45,7) 26,6 (16,2; 42,1) 26,6 (16,2; 45,7)  

Cor, n (%)    0,029# 

Branco 38 (66,7) 37 (50,0) 75 (57,3)  

Pardo 9 (15,8) 25 (33,8) 34 (26,0)  

Preto 6 (10,5) 11 (14,9) 17 (13,0)  

Amarelo 4 (7,0) 1 (1,4) 5 (3,8)  

Escolaridade, n (%)    0,002 

Analfabeto e 1° grau 

incompleto 

7 (12,3) 32 (27,4) 39 (22,4)  

1° grau completo 4 (7,0) 21 (17,9) 25 (14,4)  

2° grau completo 22 (38,6) 41 (35,0) 63 (36,2)  



42 
 

 
 

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste de razão de verossimilhanças; ** Test t-Student 

IC - intervalo de confiança, DP - desvio padrão, mín - mínimo, máx - máximo, IMC - índice de massa corporal, HCV - vírus da hepatite C 

 

 

 

Continuação 

Tabela 16 - Características demográficas, epidemiológicas e de comorbidades dos participantes, segundo presença de 

infecção pelo vírus da hepatite C 

Superior completo 24 (42,1) 23 (19,7) 47 (27,0)  

Transfusão sanguínea, n (%) 2 (3,5) 42 (35,9) 44 (25,3) <0,001 

Droga Inalatória, n (%) 0 (0,0) 15 (12,8) 15 (8,6) 0,003* 

Droga Injetável, n (%) 0 (0,0) 10 (8,5) 10 (5,7) 0,032* 

Diálise, n (%) 1 (1,8) 4 (3,4) 5 (2,9) >0,999* 

Acupuntura, n (%) 14 (24,6) 20 (17,1) 34 (19,5) 0,244 

Tatuagem, n (%) 9 (15,8) 27 (23,1) 36 (20,7) 0,265 

Parceiro(a) HCV, n (%) 1 (1,8) 9 (7,7) 10 (5,7) 0,169* 

Acidente de trabalho, n (%) 2 (3,5) 2 (1,7) 4 (2,3) 0,598* 

Tabagismo, n (%) 14 (24,6) 51 (43,6) 65 (37,4) 0,015 

Etilismo (≥20g/dia), n (%) 3 (5,3) 25 (21,4) 28 (16,1) 0,007 

Hipertensão, n (%) 22 (38,6) 45 (38,5) 67 (38,5) 0,986 

Diabetes mellitus, n (%) 8 (14,0) 30 (25,6) 38 (21,8) 0,082 

Hipotireoidismo 6 (10,5) 15 (12,8) 21 (12,1) 0,663 
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Os valores de ALT, AST e gama GT foram estatisticamente maiores nos 

pacientes com infecção pelo HCV (p < 0,05), enquanto que os valores de HDL, LDL e o 

colesterol total apresentaram valores estatisticamente menores nos pacientes com 

infecção pelo HCV (p < 0,05) (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Características de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C e controles, 

segundo exames laboratoriais selecionados 

Variável Grupo  p 

Controle (N = 57) Hepatite C (N = 117) Total (174) 

glicose (mg/dL) (N= 44) (N =117) (N = 161) 0,872£ 

média ± DP 105,2 ± 42,5 105,4 ± 51,5 105,3 ± 49,1  

mediana (mín; máx.) 91,5 (75; 313) 94 (59; 451) 92 (59; 451)  

ALT (U/L) (N = 45) (N = 117) (N= 162) <0,001£ 

média ± DP 19,4 ± 8,6 65,2 ± 49,2 52,5 ± 46,8  

mediana (mín; máx.) 18 (6; 48) 49 (11; 274) 38 (6; 274)  

AST (U/L) (N = 45) (N = 117) (N= 162) <0,001£ 

média ± DP 17,8 ± 4,3 56,9 ± 42,6 46 ± 40,3  

mediana (mín; máx.) 18 (9; 29) 41 (5,6; 243) 32,6 (5,6; 243)  

gama GT (U/L) (N = 38) (N = 97) (N= 135) <0,001£ 

média ± DP 27,4 ± 19,2 95,8 ± 126,1 76,5 ± 111,6  

mediana (mín; máx.) 24,5 (7; 112) 56 (10; 881) 35 (7; 881)  

HDL (mg/dL) (N = 43) (N = 109) (N= 152) 0,030£ 

média ± DP 57,7 ± 16,7 52,6 ± 19,7 54 ± 19  

mediana (mín; máx.) 56 (32; 109) 48 (24, 145) 50,5 (24; 145)  

LDL (mg/dL) (N = 43) (N = 72) (N= 115) 0,001£ 

média ± DP 108,9 ± 31,9 89,5 ± 34 96,7 ± 34,4  

mediana (mín; máx.) 110 (40; 193) 88 (21; 215) 94 (21; 215)  
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 £ Teste Mann-Whitney 

   DP - desvio padrão, máx - máximo, mín – mínimo, ALT - alanina aminotransferase, AST- aspartato      

aminotransferase, Gama GT - gama glutamil transferase, HDL - lipoproteína de alta densidade, LDL - 

lipoproteína de baixa densidade, VLDL - lipoproteína de muito baixa densidade 

 

 

           5.1 Comparação dos níveis séricos dos microRNAs 20a, 21, 29a, 122, 200c. 222 e 

223 de indivíduos com infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) e sem 

infecção pelo HCV. 

 

Pela Tabela 18, observamos que os níveis séricos da maioria dos miRNAs 

testados foram estatisticamente menores nos pacientes com infecção pelo HCV do que 

nos controles (p < 0,05), com exceção apenas do miRNA 200 e 222 (p = 0,734 e p = 

0,097, respectivamente).  

 

 

Continuação 

  Tabela 17 - Características de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C e controles, 

segundo exames laboratoriais selecionados 

VLDL (mg/dL) (N = 43) (N = 72) (N= 115) 0,469£ 

média ± DP 21,7 ± 7,8 20,6 ± 7,3 21 ± 7,5  

mediana (mín; máx.) 21 (10; 44) 19,5 (7; 43) 20 (7; 44)  

colesterol (mg/dL) (N = 43) (N = 107) (N= 150) 0,001£ 

média ± DP 188,3 ± 36,2 165,2 ± 42,9 171,8 ± 42,3  

mediana (mín; máx.) 184 (102; 271) 164 (40; 289) 171,5 (40; 289)  

triglicerides (mg/dL) (N = 43) (N = 107) (N= 150) 0,678£ 

média ± DP 116,8  ± 66 110,4 ± 57,3 112,2 ± 59,7  

mediana (mín; máx.) 103 (36; 332) 100 (34; 334) 102 4; 334)  
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Tabela 18 - Comparação dos níveis séricos de microRNAs selecionados de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C e 

controles 

Variável 
Grupos 

Total (N = 174) p 
Controle (N = 57) Hepatite C (N = 117) 

sangue miR-20a 

   

<0,001 

média ± DP 2,14 ± 2,17 0,53 ± 1,02 1,05 ± 1,67 

 mediana (mín; máx.) 1,55 (0,01; 9,53) 0,21 (0; 7,71) 0,37 (0; 9,53)  

sangue miR-21    <0,001 

média ± DP 2,08 ± 2,45 0,83 ± 1,39 1,24 ± 1,89 

 mediana (mín; máx.) 0,91 (0,14; 11,91) 0,36 (0; 8,12) 0,48 (0; 11,91)  

sangue miR-29a    <0,001 

média ± DP 2,21 ± 2,3 0,76 ± 1,97 1,24 ± 2,18 

 mediana (mín; máx.) 1,34 (0,02; 9,65) 0,13 (0; 10,56) 0,3 (0; 10,56)  

sangue miR-122    0,004 

média ± DP 2,52 ± 2,93 1,54 ± 2,59 1,86 ± 2,73 

 mediana (mín; máx.) 1,51 (0,01; 10,76) 0,55 (0,01; 11,09) 0,79 (0,01; 11,09)  

sangue miR-200c 

   

0,734 

média ± DP 3,96 ± 4,78 4,36 ± 6 4,23 ± 5,61 

 mediana (mín; máx.) 1,62 (0; 20,86) 1,41 (0; 26,23) 1,49 (0; 26,23)  

sangue miR-222    0,097 

média ± DP 0,23 ± 0,94 0,2 ± 0,91 0,21 ± 0,92  

mediana (mín; máx.) 0,01 (0; 6,45) 0 (0; 8,64) 0 (0; 8,64)  
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Continuação     

Tabela 18 - Comparação dos níveis séricos de microRNAs selecionados de pacientes com infecção pelo vírus da 

hepatite C e controles 

sangue miR-223    <0,001 

média ± DP 3,18 ± 3,51 0,62 ± 1,97 1,46 ± 2,84  

mediana (mín; máx.) 1,23 (0; 11,64) 0,09 (0; 10,72) 0,17 (0; 11,64)  

    Teste Mann-Whitney 

    DP - desvio padrão, máx - máximo, mín - mínimo 
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5.2 Correlação entre os níveis de expressão dos microRNAs 20a, 21, 29a, 

122, 200c, 222 e 223 no sangue e no fígado de pacientes infectados pelo vírus da 

hepatite C 

A Tabela 19 mostra que nenhum dos miRNAs avaliados apresentou correlação 

estatisticamente significativa entre sangue e fígado (p > 0,05), mas os valores no fígado 

foram estatisticamente maiores que no sangue para quase todos os miRNAs (p < 0,05), 

exceto para o miRNA 20 (p = 0,075). 

 

         Tabela 19 - Resultado das correlações dos valores de expressão dos microRNAs no      

sangue e no fígado 

Variável 

Amostra (N = 30) 

r (p) p* Sangue Fígado 

miR-20a   0,110 (0,562) 0,075 

média ± DP 0,58 ± 1,44 0,58 ± 0,49   

mediana (mín; máx.) 0,17 (0,02; 7,71) 0,43 (0,02; 1,79)   

miR-21   0,220 (0,244) 0,018 

média ± DP 0,81 ± 1,45 1,29 ± 1,23   

mediana (mín; máx.) 0,36 (0,01; 6,07) 1,05 (0,03; 5,46)   

miR-29a   -0,113 (0,551) 0,003 

média ± DP 1,03 ± 2,54 2,2 ± 2,47   

mediana (mín; máx.) 0,14 (0; 9,9) 1,41 (0,11; 11,7)   

miR-122   0,068 (0,720) 0,002 

média ± DP 1,68 ± 3,3 3,51 ± 3,32   

mediana (mín; máx.) 0,35 (0,01; 11,08) 2,18 (0,18; 11,73)   

miR-200c   -0,150 (0,430) 0,016 

média ± DP 4,86 ± 5,44 9,71 ±7,43   

mediana (mín; máx.) 1,93 (0,05; 18,73) 11,43 (054; 19,96)   

miR-222   0,298 (0,110) <0,001 

média ± DP 0,16 ± 0,45 4,1 ± 7,16   

mediana (mín; máx.) 0 (0; 2,2) 0,46 (0,02; 19,59)   

miR-223   0,147 (0,437) <0,001 

média ± DP 0,26 ± 0,57 5,66 ± 6,4   

mediana (mín; máx.) 0,03 (0; 1,99) 2,39 (0,2; 19,19)   

              Correlação de Spearman; *Teste Wilcoxon pareado 

              DP - desvio padrão, máx - máximo, mín – mínimo 



48 
 

 
 

5.3 Correlação entre os níveis de expressão dos microRNAs 20a, 21, 29a, 

122, 200c, 222 e 223 no sangue de pacientes com infecção pelo HCV entre si e com 

as variáveis: ALT, AST, GGT, LDL, VLDL e carga viral (RNA-HCV). 

 

A Tabela 20 mostra que os miRNAs apresentaram correlações diretas 

estatisticamente significativas entre si (r > 0 e p < 0,05), mas foram poucas as 

correlações com os marcadores inflamatórios, havendo correlação direta 

estatisticamente significativa apenas do miRNA 122 com ALT, AST, gama GT e VLDL 

(p < 0,05), do miRNA 21 com gama GT (r = 0,210 e p = 0,039) e do miRNA 223 com 

VLDL (r = 0,254 e p = 0,032). Embora estatisticamente significativas, as correlações 

não foram muito altas, sendo que a maior delas não chegou a 0,3 (miRNA 122 vs 

VLDL; r = 0,293). 
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Tabela 20 - Matriz de correlações entre os níveis de expressão dos microRNAs no sangue de pacientes com infecção pelo HCV e exames 

laboratoriais 

Correlação  miR-20 miR-21 miR-29 miR-122 miR-200 miR-222 miR-223 ALT 

(U/L) 

AST 

(U/L) 

Gama 

GT 

(U/L) 

LDL 

(mg/dL) 

VLDL 

(mg/dL) 

miR-21 R 0,521            

P <0,001            

miR-29 R 0,367 0,501           

P <0,001 <0,001           

miR-122 R 0,326 0,600 0,356          

P <0,001 <0,001 <0,001          

miR-200c R 0,189 0,212 0,242 0,148         

P 0,042 0,022 0,009 0,111         

miR-222 R 0,256 0,306 0,316 0,302 0,245        

P 0,005 0,001 0,001 0,001 0,008        

miR-223 R 0,353 0,425 0,289 0,287 -0,022 0,248       

P <0,001 <0,001 0,002 0,002 0,813 0,007       

ALT (U/L) R 0,061 0,074 0,046 0,253 -0,004 0,042 0,056      

P 0,514 0,430 0,626 0,006 0,963 0,650 0,548      

AST (U/L) R 0,052 0,055 0,042 0,272 0,000 -0,021 0,055 0,862     

P 0,580 0,554 0,650 0,003 0,997 0,819 0,0556 <0,001     

Gama GT (U/L) R 0,187 0,210 0,109 0,254 0,066 -0,004 0,130 0,519 0,525    

P 0,067 0,039 0,288 0,012 0,521 0,971 0,205 <0,001 <0,001    
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Continuação 

Tabela 20 - Matriz de correlações entre os níveis de expressão dos microRNAs no sangue de pacientes com infecção pelo HCV e exames laboratoriais 

LDL (mg/dL) R 0,113 0,038 0,138 0,206 -0,091 -0,005 0,070 0,018 -0,011 -0,098   

P 0,346 0,748 0,246 0,082 0,447 0,965 0,561 0,879 0,926 0,415   

VLDL (mg/dL) R 0,026 0,207 0,120 0,293 -0,018 -0,041 0,254 0,099 0,197 0,376 0,382  

P 0,828 0,080 0,317 0,013 0,881 0,730 0,032 0,408 0,097 0,001 0,001  

Carga Viral (UI/mL) R -0,003 0,016 0,006 -0,100 0,015 0,059 -0,058 -0,036 0,022 0,033 0,018 -0,039 

P 0,976 0,865 0,948 0,288 0,869 0,529 0,540 0,705 0,814 0,750 0,883 0,744 

Correlação de Spearman 

ALT - alanina aminotransferase, AST- aspartato aminotransferase, Gama GT - gama glutamil transferase,  LDL – lipoproteína de baixa densidade, VLDL – lipoproteína de muito 

baixa densidade 

 

 

 



51 
 

 
 

5.4 Associação dos níveis de expressão séricos dos microRNAs 20a, 21, 29, 

122, 200c, 222 e 223 no sangue e fibrose hepática avançada (F3-4) em pacientes 

com infecção crônica pelo vírus da hepatite C. 

 

O estudo anatomopatológico foi realizado em 30 indivíduos, enquanto que a 

elastografia hepática foi realizada em 81 indivíduos. Além disso, 6 indivíduos foram 

diagnosticados como cirróticos por meio de estudo endoscópio de esôfago e estomago.   

A Tabela 21 mostra que a média da idade de pacientes com fibrose hepática avançada 

era maior do que a média do grupo de comparação (F0-2) (p = 0,025), assim como a 

média do IMC (p = 0,046); indivíduos do sexo masculino apresentaram uma maior 

frequência de fibrose avançada (p = 0,007) e a presença de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e de DM foi mais comum nos pacientes com fibrose avançada (p = 0,031 e p = 

0,029 respectivamente). 
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Tabela 21 - Distribuição da fibrose avançada segundo as características demográficas e clínicas dos pacientes com hepatite C e 

resultado das análises bivariadas 

Variável 
Fibrose avançada 

OR 
IC (95%) 

p 
Não (N = 74) Sim (N = 43) Inferior Superior 

Idade (anos)  

 

1,040 1,004 1,078 0,025** 

média ± DP 54,1 ± 11,8 57,1 ± 10,1     

mediana (mín.; máx.) 56 (29; 71) 57 (44;72)     

Sexo, n (%)      0,007 

Masculino 45 (75) 15 (25) 1,00    

Feminino 29 (50,9) 28 (49,1) 2,90 1,33 6,33  

IMC (Kg/m²)   1,096 1,000 1,201 0,046** 

média ± DP 26,9 ± 4 27 ± 2,5     

mediana (mín.; máx.) 27,1 (16,2; 34,6) 27,1 (23,4; 32)     

Tabagismo, n (%)      0,627 

Não 43 (65,2) 23 (34,8) 1,00    

Sim 31 (60,8) 20 (39,2) 1,21 0,57 2,57  

Etilismo, n (%)      0,075 

<20g/dia 62 (67,4) 30 (32,6) 1,00    

≥ 20g/dia 12 (48) 13 (52) 2,24 0,91 5,49  

Hipertensão, n (%) 

    

 0,031 

Não 51 (70,8) 21 (29,2) 1,00 

   Sim 23 (51,1) 22 (48,9) 2,32 1,07 5,04 
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Continuação       

Tabela 21 - Distribuição da fibrose avançada segundo as características demográficas e clínicas dos pacientes com hepatite 

C e resultado das análises bivariadas 

Diabetes mellitus, n (%) 

     

0,029 

Não 60 (69) 27 (31) 1,00   

 Sim 14 (46,7) 16 (53,3) 2,54 1,09 5,94 

 Hipotireoidismo 

    

 0,780 

Não 65 (63,7) 37 (36,3) 1,00  

  Sim 9 (60) 6 (40) 1,17 0,39 3,55 

 Esteatose      0,055 

Não 40 (66,7) 20 (33,3) 1,00    

Sim 9 (42,9) 12 (57,1) 2,67 0,96 7,38  

        Teste qui-quadrado; ** Teste t-Student 

       IC - intervalo de confiança, OR - odds ratio, DP - desvio padrão, mín - mínimo, máx - máximo, IMC - índice de massa corporal, HCV - vírus da hepatite C 
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Os níveis séricos de AST, ALT, gama GT, VLDL, triglicérides e índice HOMA 

apresentaram-se mais elevados nos pacientes com fibrose avançada (p < 0,05), enquanto 

o HDL e plaquetas apresentaram menores valores nos pacientes com fibrose avançada 

(p = 0,009 e p < 0,001, respectivamente) (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Distribuição da fibrose avançada segundo exames bioquímicos dos pacientes com hepatite C e resultado das análises 

bivariadas 

Variável 
Fibrose avançada 

OR 
IC (95%) 

p 
Não (N = 74) Sim (N = 43) Inferior Superior 

HOMA 

  

1,194 1,023 1,393 0,007£ 

média ± DP 4,1 ± 3,6 8,5 ± 6,6     

mediana (mín.; máx.) 2 (1; 14) 5 (2; 22)     

ALT (U/L)   1,016 1,007 1,026 <0,001£ 

média ± DP 39,3 ±  17,1 74,7 ± 38,7 

    mediana (mín.; máx.) 37,5 (16; 91,6) 72 (13; 127) 

    AST (U/L)   1,021 1,009 1,033 <0,001£ 

média ± DP 32,1 ± 9,7 54,8 ± 26,5    

 mediana (mín.; máx.) 32,1 (18; 51) 55 (21; 110)    

 Gama GT (U/L)   1,014 1,007 1,022 <0,001£ 

média ± DP 47,9 ± 32,7 144,5 ± 100,7     

mediana (mín.; máx.) 32 (12; 154) 156 (17; 319)     

HDL (mg/dL)   0,977 0,952 1,002 0,009£ 

média ± DP 57,4 ± 18,4 52,5 ± 33     

mediana (mín.; máx.) 57 (24; 115) 43 (30; 145)     

LDL (mg/dL)   0,998 0,983 1,014 0,692£ 

média ± DP 92 ± 30,5 100,2 ± 47,4     

mediana (mín.; máx.) 89 (34; 163) 97 (43; 215)     
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Continuação       

Tabela 22 – Distribuição da fibrose avançada segundo exames bioquímicos dos pacientes com hepatite C e resultado das 

análises bivariadas 

VLDL (mg/dL)   1,094 1,017 1,178 0,011£ 

média ± DP 19,9 ± 7,3 25 ± 9,3     

mediana (mín.; máx.) 19 (11; 43) 24 (15; 41)     

Colesterol (mg/dL)   0,997 0,987 1,006 0,292£ 

média ± DP 169,3 ± 38,5 177,6 ± 45,9 

    mediana (mín.; máx.) 164,5 (77; 281) 171 (115; 289) 

    Triglicérides (mg/dL)   1,008 1,001 1,015 0,008£ 

média ± DP 104,8 ± 55,8 147,3 ± 81,7     

mediana (mín.; máx.) 93 (38; 215) 129 (69; 334)     

Plaquetas (mil/mm³)   0,974 0,965 0,984 <0,001£ 

média ± DP 222,9 ± 58,8 167,1 ± 92,6     

mediana (mín.; máx.) 222,5 (121; 335) 136 (72; 362) 

    Genótipo do HCV, n (%)      0,256 

Não 3 57 (65,5) 30 (34,5) 1,00    

3 15 (53,6) 13 (46,4) 1,65 0,69 3,91  

Carga viral (UI/mL) (x10.000)   1,000 1,000 1,000 0,159£ 

média ± DP 1550215,2 ± 3008714,3 687608,3 ± 736819,1     

mediana (mín.; máx.) 513810 (150; 12483818) 593482 (190; 2211450)     
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Continuação 

Tabela 22 - Distribuição da fibrose avançada segundo exames bioquímicos dos pacientes com hepatite C e resultado das 

análises bivariadas 

Teste qui-quadrado; £ Teste de Mann-Whitney 

IC - intervalo de confiança, OR - odds ratio, DP - desvio padrão, máx - máximo, mín - mínimo, HOMA - IR - resistência à insulina, ALT - alanina 

aminotransferase, AST - aspartato aminotransferase, GGT - gama glutamil transferase, HDL - lipoproteína de alta densidade,  LDL - lipoproteína de 

baixa densidade, , VLDL - lipoproteína de muito baixa densidade, HCV – vírus da hepatite C 
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A Tabela 23 descreve a fibrose avançada segundo os níveis dos miRNAs avaliados 

dos pacientes com hepatite C e mostra que, isoladamente, nenhum dos miRNAs avaliados 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre pacientes com e sem fibrose 

avançada (p > 0,05). 
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Tabela 23 - Distribuição da fibrose avançada segundo os níveis dos microRNAs selecionados dos pacientes com hepatite C e 

resultado das análises bivariadas 

Variável 
Fibrose avançada 

OR 
IC (95%) 

p 
 Não (N = 74) Sim (N = 43) Inferior Superior 

 sangue miR-20a  

 

1,437 0,908 2,276 0,639  

média ± DP 0,51 ± 0,62 0,74 ± 0,71 

     mediana (mín.; máx.) 0,28 (0,02; 2,69) 0,3 (0,08; 1,86) 

     sangue miR-21   0,981 0,745 1,292 0,964 

 média ± DP 0,83 ± 1,15 0,78 ± 0,92     

 mediana (mín.; máx.) 0,43 (0,06; 6,07) 0,6 (0,01; 3,11)     

 sangue miR-29a 

  

0,925 0,746 1,147 0,549 

 média ± DP 0,64 ± 1,67 0,59 ± 1,18     

 mediana (mín.; máx.) 0,18 (0,01; 8,89) 0,18 (0,01; 4,06)     

 sangue miR-122 

  

1,055 0,916 1,216 0,293  

média ± DP 1,42 ± 2,72 0,74 ± 0,62 

     mediana (mín.; máx.) 0,53 (0,03; 11,09) 0,61 (0,01; 1,92) 

     sangue miR-200c 

  

1,007 0,946 1,072 0,773 

 média ± DP 3,45 ± 4,25 4,92 ± 8,45 

     mediana (mín.; máx.) 1,52 (0,02; 15,63) 0,42 (0,1; 26,23) 

    

  

sangue miR-222   0,894 0,549 1,458 0,278  

média ± DP 0,15 ± 0,42 0 ± 0,01      

mediana (mín.; máx.) 0,01 (0; 2,2) 0 (0; 0,03)      

sangue miR-223   1,349 0,988 1,841 0,672  



60 
 

 
 

Continuação 

Tabela 23 - Distribuição da fibrose avançada segundo os níveis dos microRNAs selecionados dos pacientes com hepatite C e 

resultado das análises bivariadas 

média ± DP 0,39 ± 0,59 0,15 ± 0,18      

mediana (mín.; máx.) 0,1 (0; 1,99) 0,06 (0; 0,48)      

Teste Mann-Whitney 

IC - intervalo de confiança, OR - odds ratio, DP - desvio padrão, máx - máximo, mín - mínimo 
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A Tabela 24 mostra que, das características avaliadas nos pacientes com infecção 

pelo HCV, a presença de HAS aumentou a chance de fibrose em 3,48 vezes em relação aos 

pacientes sem HAS, a cada aumento de 1 U/L no AST a chance de fibrose nos pacientes 

com infecção pelo HCV aumentou 1,017% e a cada aumento de 1000 plaquetas nos 

pacientes HCV a chance de fibrose diminuiu 2,5% independente das demais características 

(p < 0,05); junto dessas características que influenciaram conjuntamente na fibrose dos 

pacientes HCV, nenhum dos marcadores miRNAs avaliados no sangue influenciou na 

fibrose avançada de forma independente das demais características dos pacientes com 

infecção pelo HCV (p > 0,05). 

 

Tabela 24 - Modelo ajustado com variáveis associadas à fibrose avançada em   

pacientes com hepatite C, adicionado os microRNAs estudados 

Variável OR IC(95%) p 

  Inferior Superior  

HAS 3,48 1,21 10,00 0,021 

AST (U/L) 1,017 1,001 1,032 0,031 

Plaquetas (mil/mm³) 0,975 0,965 0,986 <0,001 

miR-20a 1,434 0,469 4,386 0,527 

miR-21 1,049 0,693 1,586 0,822 

miR-29a 0,825 0,545 1,249 0,363 

miR-122 0,961 0,791 1,167 0,687 

miR-200 0,996 0,905 1,097 0,941 

miR-222 0,614 0,164 2,294 0,468 

miR-223  1,084 0,658 1,787 0,751 

     Regressão logística múltipla  

     OR - odds ratio, IC - intervalo de confiança, HAS - hipertensão arterial sistêmica, AST- aspartato 

     aminotransferase 
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6 DISCUSSÃO 

Ao longo dos anos, a expressão dos miRNAs têm sido estudada como potencial 

alvo diagnóstico e terapêutico em diversas doenças. Atualmente, há relatos de 1982 

miRNAs descritos em seres humanos que estão envolvidos na regulação de vários 

processos biológicos e de expressão gênica. Estudar alterações na expressão dos 

miRNAs do hospedeiro podem desvendar mecanismos relacionados à patogênese de 

doenças (Friedman et al., 2009). 

Estudos mais recentes indicam que interações entre o HCV e miRNAs do 

hospedeiro parecem influenciar na replicação e progressão do HCV (Li et al., 2016), 

embora o papel deles na patogênese da doença hepática ainda não seja muito 

compreendida. O presente estudo avaliou a expressão dos miRNAs 20a, 21, 29a, 122, 

200c, 222 e 223 na infecção pelo HCV.  

Foi observado que os miRNAs 20a, 21, 29a, 122 e 223 estavam 

significativamente diminuídos nos pacientes com infecção pelo HCV em comparação 

aos controles. A análise estatística mostrou que nenhum dos miRNAs avaliados 

apresentou correlação estatisticamente significativa entre sangue e fígado, entretanto, os 

valores no fígado estavam estatisticamente aumentados em comparação ao sangue para 

quase todos os miRNAs. Em uma análise adicional, avaliamos se havia uma correlação 

entre os níveis de expressão dos miRNAs e alguns marcadores hepáticos de processo 

inflamatório e/ou necrose hepática. Observamos que todos os miRNAs mostraram 

correlações diretas estatisticamente significativas entre si, e encontramos uma 

correlação direta entre o miR-122 com níveis de ALT, AST, gama GT e VLDL, do 

miR-21 com níveis de gama GT e do miR-223 com níveis de VLDL. 

Por fim, a análise multivariada mostrou que das características avaliadas nos 

pacientes HCV, a HAS, atividade sérica de AST e níveis séricos de plaquetas foram 

independentemente associados à fibrose hepática avançada. Não foi observada uma 

associação estatisticamente significativa dos miRNAs avaliados com fibrose avançada. 
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6.1 miR-20a 

Estudos iniciais mostraram que o miR-20a apresenta uma expressão negativa em 

vários tumores sólidos, como câncer de mama (Volinia et al., 2006) e carcinoma 

pancreático (Yan et al., 2010). Atualmente, também tem sido estudado com relação ao 

HCC. Um estudo de caso-controle avaliou a expressão do miR-20a no fígado de 

pacientes com HCC relacionado ao HBV e HCV e de controles saudáveis e observaram 

que os níveis de expressão do miR-20a estavam estatisticamente diminuídos no grupo 

de pacientes com HCC com infecção pelo HCV comparado com o grupo controle 

(Fahim et al., 2019).  

Há poucos estudos comparando níveis séricos do miR-20a em pacientes com 

infecção pelo HCV e controles. Shrivastava et al compararam amostras de soro de 

indivíduos com infecção pelo HCV e de controles saudáveis e ao contrário do nosso 

estudo, demonstraram que a expressão do miR-20a estava significativamente aumentada 

em pacientes infectados pelo HCV quando comparados aos que não tinham a infecção 

(Shrivastava et al., 2013).    

Ura et al mediram a expressão de alguns miRNAs pela tecnologia de 

microarray, dentre eles o miR-20a em tecidos hepáticos obtidos de pacientes com HCC 

relacionado ao HBV e HCV e em tecidos hepáticos normais para avaliar possíveis 

genes-alvo. A análise detalhada mostrou uma associação entre a infecção pelo HCV e 

vias de genes relacionadas à resposta imune, apresentação de antígenos, ciclo celular, 

proteassomo e metabolismo de lipídeos. Deste modo, o miR-20a pode ser um 

importante mediador da infecção pelo HCV (Ura et al., 2009). 

Com relação à fibrose hepática, o estudo de Shrivastava et al já mencionado 

acima também avaliou a expressão de miRNAs no plasma/soro de pacientes infectados 

pelo HCV em diferentes estágios de gravidade da doença hepática e observaram que os 

níveis de expressão do miR-20a no soro aumentaram gradualmente do estágio inicial 

para o estágio final da fibrose (Shrivastava et al., 2013). No entanto, em estudo 

realizado por Appourchaux et al os autores analisaram a expressão de 13 miRNAs em 

194 soros e 177 biópsias hepáticas de pacientes com infecção por HBV ou HCV para 

desenvolver modelos diagnósticos de fibrose avançada e cirrose. Os resultados 

mostraram que tanto a expressão do miR-20a hepático quanto do miR-20a no soro não 
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apresentaram diferenças significativas entre os pacientes com e sem fibrose avançada, 

dados semelhantes aos observados em nosso estudo. Os autores desse estudo também 

observaram que a expressão do miR-20a no fígado e no soro estavam correlacionadas 

(Appourchaux et al., 2016).  

 

6.2 miR-21 

O miR-21 mostrou estar consistentemente elevado em tumores malignos, 

incluindo o HCC, levantando a hipótese de que ele possa servir como marcador sérico 

para doenças malignas (Volinia et al., 2006; Varnholt, 2008; Demerdash et al., 2017). 

Em estudo recente, Abdelkhalek et al sugeriram que o miR-21 poderia ser uma 

ferramenta útil e não invasiva para o diagnóstico de HCC em pacientes com infecção 

pelo HCV e que pacientes não cirróticos poderiam apresentar risco cinco vezes maior de 

desenvolver HCC quando o nível do miR-21 é ≤ 1,4468 (Abdelkhalek et al., 2021). 

Em oposição aos achados de nosso estudo, alguns autores encontraram um 

aumento nos níveis séricos do miR-21 na infecção pelo HCV em comparação com 

controles saudáveis (Bihrer et al., 2011; Chen et al., 2013; El-Guendy et al., 2016; 

Khairy et al., 2020) ou não observaram alteração nos níveis do miR 21 durante o curso 

da infecção pelo HCV in vitro e no sangue de pacientes com infecção pelo HCV, 

independentemente da replicação e produção viral (Cermelli et al. 2011). 

O valor médio do nível de expressão do miR-21 no fígado foi significativamente 

maior do que no sangue no presente estudo; entretanto, não foi observada uma 

correlação estatisticamente significativa entre os níveis no sangue e no fígado. Em um 

estudo que avaliou amostras de fígado e de soro de pacientes com diagnóstico 

estabelecido de hepatite viral crônica B ou C, os autores também não observaram esta 

correlação (Appourchaux et al., 2016). 

Bihrer et al correlacionaram níveis séricos do miR-21 com parâmetros clínicos 

em pacientes com diferentes estágios de infecção crônica pelo HCV com HCC e sem 

HCC. Os resultados mostraram uma correlação entre os níveis séricos do miR-21 e 

alguns parâmetros de atividade inflamatória do fígado,  sendo um deles a  gama GT, do 

mesmo modo que encontramos em nosso estudo. Com isso os autores concluem que o 
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nível sérico de miR-21 pode ser usado como um marcador de atividade 

necroinflamatória (Bihrer et al., 2011).  

O miR-21 parece estar relacionado à progressão da fibrose hepática em pacientes 

infectados pelo HCV por atuar no gene SMAD7 que é um regulador negativo da 

sinalização de TGF-β (Marquez et al., 2010). Outro estudo mostrou que a 

superexpressão do miR-21 induz fibrose através da ativação de HSCs por meio da 

sinalização de quinase 1 regulada por sinal extracelular (ERK1) e transição epitelial-

mesenquimal (EMT) e aumento na síntese de colágeno (Zhao et al., 2014).  

Apesar das evidências sobre o papel do miR-21 e da fibrose, um estudo 

realizado em camundongos e em cultura de células de fígado humano observou que o 

miR-21 apresentou uma regulação positiva em HSCs. No entanto, ao utilizarem um 

antisense para reduzir a expressão do miR-21 não observaram supressão na ativação de 

HSCs e nem diminuição da fibrose hepática tanto no fígado dos camundongos, quanto 

nas células de fígado humano. Neste mesmo estudo, os autores realizaram uma deleção 

genética de miR-21 em dois camundongos e também não observaram alterações na 

ativação de HSC ou fibrose hepática. Estes resultados sugerem que a manipulação 

genética ou farmacológica do miR-21 não inibe o desenvolvimento de fibrose hepática 

(Caviglia et al., 2018). 

Um estudo investigou a relação entre o perfil de expressão do miR-21, TGF-β e 

resposta ao tratamento com DAAs (sofosbuvir + daclatasvir + ribavirina) em pacientes 

infectados pelo HCV e observou que houve um aumento na quantidade relativa de miR-

21 e níveis séricos de TGF-β1 entre os pacientes com infecção pelo HCV após 

receberem tratamento, podendo indicar uma interação entre TGF-β1 e miR-21 durante a 

remissão ou progressão da infecção viral e que poderiam servir como preditores  para 

resposta ao tratamento entre pacientes cronicamente infectados pelo HCV (Ghazy et al., 

2019). 

Para explicar a possível relação entre o miR-21 e o HCV, Chen et al estudaram a 

influência do miR-21 em vias de sinalização importantes para a resposta do hospedeiro 

contra agentes virais e observaram que  a infecção pelo HCV regula positivamente o 

miR-21, que por sua vez suprime a produção de IFN do tipo I, promovendo a replicação 

do vírus. Além disso, mostraram que o miR-21 tem como alvo dois fatores importantes 

na via de sinalização de receptores toll-like (TLR): o fator de diferenciação mielóide 88 
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(MyD88) e quinase 1 associada ao receptor de interleucina-1 (IRAK1), que estão 

envolvidos na produção de IFN tipo I induzida por HCV e identificaram um fator de 

transcrição, ativando a proteína-1 (AP-1), que é parcialmente responsável pela indução 

de miR-21 em resposta à infecção pelo HCV através das cascatas PKCe/JNK/c-Jun e 

PKCa/ERK/c-Fos. Os resultados indicam que o miR-21 pode ser um potencial alvo 

terapêutico para intervenção antiviral (Chen et al., 2013). 

 Peng et al identificaram através de um sistema computacional módulos 

reguladores de miRNA-mRNA que poderiam estar associados à infecção por HCV, 

dentre eles, o miR-21. Um módulo regulador de miRNA-mRNA consiste em um 

conjunto de miRNAs e seus alvos, nos quais os miRNAs são previstos para regular o 

nível do mRNA alvo. Foram analisados os perfis de expressão de miRNAs e mRNAs 

em 30 amostras de biópsia de fígado humano positivas e negativas para HCV usando a 

tecnologia microarray. Foram identificados 38 módulos reguladores de miRNA-mRNA 

associados à infecção pelo HCV. Em seguida, os autores analisaram os papéis 

funcionais de módulos e descobriram vários processos biológicos relacionados à 

infecção pelo HCV. Estas análises podem ser uma ferramenta poderosa para descobrir 

relações biológicas, embora não necessariamente identifique alvos diretos (Peng et al. 

2009). 

 

6.3 miR-29 

O miR-29a foi identificado como um gene antifibrótico em diversos tipos de 

célula e também tem sido estudado em doenças infecciosas como HIV, HBV e HCV 

(Qin et al., 2011; Roderburg et al., 2011; Mannaerts et al., 2013; Bao et al., 2017). 

Já foi demonstrado que o miR-29a possui atividade antiviral contra o HIV 

(Ahluwalia et al., 2008).  Em pacientes com co-infecção por HIV/HCV, os níveis 

séricos do miR-29a também apresentavam uma baixa regulação quando comparado ao 

grupo controle saudável e pacientes com infecção apenas por HIV (Advay et al., 2017). 

Curiosamente, em pessoas que usam drogas injetáveis com infecção por HCV, os níveis 

de miR-29a foram significativamente aumentados em comparação com controles 

saudáveis (Zhou et al., 2015).  



67 
 

 
 

No entanto, em concordância ao nosso estudo, Bandyopadhyay et al também 

observaram que a expressão do miR-29 estava diminuída em pacientes com infecção 

pelo HCV em comparação com os controles saudáveis. Os autores avaliaram a diferença 

no perfil de expressão de miRNAs em fígados humanos infectados pelo HCV e 

controles não infectados, para identificar possíveis vias afetadas pelos miRNAs, e 

notaram que o miR-29a foi desregulado negativamente na maioria dos pacientes 

infectados pelo HCV. No mesmo estudo, realizaram uma cultura de célula LX-2 

infectada pelo HCV e observaram uma regulação negativa do miR-29a e que a 

superexpressão do miR-29a reduziu a abundância de RNA do HCV. Com bases nesses 

resultados, os autores sugerem que o miR-29a seja um possível alvo terapêutico anti-

HCV e antifibrótico (Bandyopadhyay et al., 2011). Da mesma forma, um estudo in vitro 

mostrou que o aumento da expressão do miR-29a em células Huh-7 infectadas com 

HCV resultou em 53% de redução dos níveis de RNA viral (Mahdy et al., 2016). 

No presente estudo, o valor médio do nível de expressão do miR-29a no fígado 

foi significativamente maior do que no sangue; entretanto, não foi observada uma 

correlação significativa entre os níveis de expressão no sangue e no fígado. Em 

concordância ao nosso estudo, Appourchaux et al também não observaram essa 

correlação (Appourchaux et al., 2016). 

Outros estudos relataram que a regulação negativa do miR-29a mediada pelo 

fator nuclear kappa B (NF-jB) ou TGF-β promoveriam a deposição de colágeno no 

fígado e contribuiriam para a fibrose hepática (Ogawa et al., 2010; Hyun et al., 2014;). 

Roderburg et al estudaram a regulação do miR-29a em fígado de camundongos e 

observaram que a regulação negativa do miR-29 em células HSCs foi mediada por 

TGF-β, bem como marcadores como lipopolissacarídeos (LPS) e NF-jB. Além disso, 

observaram que a superexpressão do miR-29a em HSC dos camundongos resultou na 

regulação negativa da expressão de colágeno. Assim, o miR-29a poderia representar um 

alvo para novas estratégias terapêuticas contra a fibrogênese hepática e também poderia 

evoluir como biomarcador no diagnóstico de fibrose hepática (Roderburg et al., 2011). 
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6.4 miR-122 

O miR-122 é o mais estudado em doenças hepáticas por estar altamente expresso 

no fígado humano (Jopling et al., 2005). Também já foi relacionado ao metabolismo de 

ácidos graxos e parece atuar como um supressor de tumor em pacientes com HCC (Hsu 

et al., 2012; Kunden et al., 2020). 

Em oposição ao nosso estudo, o miR-122 esteve aumentado na infecção pelo 

HCV em comparação aos controles (Bihrer et al., 2011; Kumar et al., 2014) e os autores 

observaram que os níveis de RNA do HCV nos hepatócitos diminuíram, quando o miR-

122 foi inativado (Jopling et al., 2008). Entretanto, Morita et al observaram que a 

expressão hepática do miR-122 em pacientes soronegativos para HCV foi 

significativamente maior do que em pacientes soropositivos para HCV  de modo 

semelhante ao encontrado em nosso estudo. Os autores também observaram que a 

expressão do miR-122 no fígado foi correlacionada com a expressão do miR-122 no 

sangue em pacientes HCV positivos (Morita et al., 2011). Não encontramos esta 

correlação em nosso estudo, embora tenhamos observado que o nível de expressão do 

miR-122 foi maior no fígado quando comparado com a expressão no sangue. Em um 

estudo com pacientes brasileiros, os autores relataram que os níveis do miR-122 no 

fígado foram maiores do que no sangue tanto em pacientes com infecção pelo HCV 

genótipo 1 quanto genótipo 3, corroborando com o nosso achado (Oliveira et al., 2016). 

Butt et al observaram uma correlação inversa entre os níveis de expressão de miR-122 

no fígado e sangue de pacientes com hepatite C crônica, ou seja, regulação para baixo 

dos níveis de miR-122 em tecidos hepáticos e regulação para cima dos níveis de miR-

122 em amostras de soro desses pacientes (Butt et al., 2016).  

O miR-122 também tem sido estudo com relação à fibrose hepática em pacientes 

com infecção pelo HCV. Um estudo avaliou o valor diagnóstico do miR-122 plasmático 

em pacientes com infecção crônica pelo HCV, genótipo 4, para detectar a progressão da 

fibrose. Os resultados revelaram que o nível de expressão de miR-122 teve uma forte 

correlação com o grau de fibrose e, consequentemente, pode ser considerado como 

biomarcador em potencial para detecção precoce de fibrose hepática (Demerdash et al., 

2017). 
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Em um estudo in vitro, Marquez et al observaram que a expressão do miR-122 

em células infectadas pelo HCV foi correlacionada negativamente com o grau de 

fibrose, idade e níveis de transaminases (Marquez et al., 2010). Yin et al demonstraram 

que o miR-122 tem como alvo diferentes componentes na via de TGF-𝛽1 e a 

desregulação da expressão de miR-122 resultou no aumento da produção de TGF-𝛽1 

(Yin et al., 2016). Não encontramos associação entre níveis de expressão do miR-122 e 

grau de fibrose hepática, do mesmo modo que o estudo de Wang et al que avaliou os 

níveis de expressão do miR-122 em soro de pacientes com infecção pelo HCV e não 

encontrou associação significativa entre o nível de expressão do miRNA e grau de 

inflamação do fígado (Wang et al., 2015). 

Em concordância ao nosso estudo, Bihrer et al encontraram uma correlação entre 

os níveis do miR-122 com as atividades de ALT e AST em pacientes com infecção pelo 

HCV e também não encontraram correlação entre a expressão do miR-122 sérico com o 

grau de fibrose hepática e cirrose (Bihrer et al., 2011). Kumar et al avaliaram a 

expressão do miR-122 em pacientes infectados pelo genótipo 3 do HCV com carga viral 

superior a 10000 UI/ml, observando também que o nível de expressão do miR-122 

correlacionou-se positivamente com as atividades de ALT e AST (Kumar et al., 2014).  

Foi demonstrado anteriormente que o nível de expressão miR-122 no plasma aumenta 

mais precocemente do que os níveis de ALT, após lesão hepática em roedores (Laterza 

et al., 2009). Nosso estudo também encontrou uma correlação dos níveis de expressão 

do miR-122 com a atividade de gama GT; esta correlação também foi observada em 

soro  e fígado de pacientes com infecção pelo HCV por outro estudo (Butt et al., 2016).   

Além de ser importante na replicação viral, o miR-122 desempenha um papel 

crucial na regulação do metabolismo do colesterol e dos ácidos graxos no fígado O 

metabolismo lipídico está intimamente envolvido no ciclo infeccioso do HCV (Esau et 

al., 2006; Douam et al., 2015). Proteínas associadas ao VLDL, incluindo 

apolipoproteína B (ApoB), ApoE e proteína microssomal de transferência de 

triglicerídeos (MTTP) desempenham um papel crucial na formação das partículas virais 

do HCV (Andre et al., 2002; Jiang, Luo, 2009). Em nosso estudo encontramos uma 

correlação entre os níveis de expressão do miR-122 e níveis séricos de VLDL. 

A partir destes dados, vários estudos foram realizados para a possível utilização 

do miR-122 como terapia antiviral em pacientes com infecção pelo HCV. Como 
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referido previamente, o medicamento Miravirsen foi testado em pacientes com infecção 

pelo HCV genótipo 1, resultando em uma redução nos níveis de RNA do HCV (Janssen 

et al., 2013). Em outro estudo, um antagonista de miR-122 combinado com DAAs foi 

testado em cultura de células. Os resultados sugeriram que o uso de um antagonista do 

miR-122 seria uma terapia potencial para tratar pacientes que não respondem ao 

tratamento com DAAs (Liu et al., 2016).  

 

6.5 miR-200c 

O miR-200c é frequentemente desregulado em células cancerígenas e tem sido 

estudado como potencial marcador para diagnostico e para prognóstico em diversos 

tipos de cânceres como, por exemplo, câncer colorretal e câncer gástrico (Valladares-

Ayerbes et al., 2012; Kang et al., 2022). Em estudo realizado por Elhelw et al os autores 

relataram uma regulação negativa significativa do miR-200c em tecidos hepáticos de 

pacientes infectados pelo HCV, além de observarem que a expressão ectópica de miR-

22 em células Huh7 reduziu os níveis de mRNA e proteínas da ocludina (OCLN), que é 

um fator essencial para a entrada do HCV nas células, através da interação com outros 

receptores de superfície. A infectividade viral foi significativamente reduzida pelo miR-

200c (Elhelw et al., 2017).   

Em contrapartida, Ramachandran et al avaliaram a expressão de miRNAs no 

fígado de pacientes com hepatite C crônica e de doadores para transplante de fígado, 

considerados controles, observando que o miR-200c apresentou uma expressão 2,9 

maior em pacientes com HCV comparado aos controles. Neste mesmo estudo, 

observaram que o miR-200c modula a expressão de fosfatase 1 (FAP1), um regulador 

que desempenha um papel importante no desenvolvimento de fibrose (Ramachandran et 

al., 2013). 

Um estudo investigou o papel do miR-200c na ativação de HSCs e na indução 

de fibrose hepática em linhagem celular LX2 humana e observaram que a expressão do 

miR-200c aumentou a expressão de a 𝛼-actina do músculo liso (SMA) e a  de vimentina 

(marcadores de ativação de HSCs), além disso, a expressão do miR-200c também 

aumentou o crescimento e a migração de HSCs, a expressão do gene do colágeno tipo I, 

a secreção do fator de crescimento epidérmico (EGF) e a fosforilação de Akt, um efetor 
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ajusante da via proteína fosfoinositida-3-quinase (PI3K). Nesse mesmo estudo 

observaram que a expressão da proteína FOG2 foi significativamente suprimida em 

células LX2-200c. Esses dados sugerem que o miR-200c ativa HSCs na fibrose hepática 

possivelmente pela regulação negativa da expressão da proteína FOG2 e regulação 

positiva da sinalização PI3K/Akt. Assim, o miR-200c pode ser um potencial marcador 

para ativação de HSCs e progressão da fibrose hepática (Ma et al., 2017). Apesar dos 

dados da literatura, em nosso estudo não foi observada associação entre o miR-200c e 

fibrose hepática avançada.   

 

6.6 miR-222 

O miR-222 é altamente expresso no epitélio intestinal e parece atuar como 

supressor de tumor ou como oncogênico em vários tipos de célula (Xiao et al., 2011; 

Yamashita et al., 2015).  

 Um estudo egípcio investigou padrões de expressão de miRNAs séricos através 

do método microarray e descobriram que os níveis séricos do miR-222 estavam 

significativamente elevados em pacientes com infecção pelo HCV em comparação com 

pessoas que não tinham infecção; os autores destacaram o miR-222 como um marcador 

com alto potencial diagnóstico na discriminação de pacientes com HCV dos controles 

(Motawi et al., 2016). No entanto, não observamos significância estatística na expressão 

deste miRNA entre os grupos.  

Em concordância ao nosso estudo, El-Guendy et al estudaram a expressão de 

miRNAs no fígado de pacientes com infecção pelo HCV, genótipo 4 e também não 

observaram diferença na expressão do miR-222 em soro de pacientes com infecção pelo 

HCV e controles. Entretanto, nesse mesmo estudo, observaram que a expressão do miR-

222 estava elevada em pacientes com inflamação hepática crônica grave, sugerindo que 

o perfil de expressão do miR-222 poderia auxiliar no manejo de pacientes cronicamente 

infectados pelo HCV (El-Guendy et al., 2016).  

O valor médio do nível de expressão do miR-222 no fígado foi estatisticamente 

maior do que no sangue no presente estudo, embora não tenhamos observado correlação 

estatisticamente significativa entre os níveis de expressão no sangue e no fígado. Da 
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mesma forma, essa correlação também não foi observada por Appourchaux et al 

(Appourchaux et al., 2016). 

 Um estudo analisou a expressão de miRNAs como possível biomarcador para 

detectar diferentes estágios de fibrose hepática em pacientes com infecção crônica pelo 

HCV. Os níveis séricos do miR-222 estavam significativamente aumentados nos 

estágios iniciais e tardios da fibrose hepática e os níveis de expressão do miR-222 

apresentaram os maiores valores de sensibilidade e especificidade na fibrose hepática 

inicial e tardia (Abdel-A et al., 2018). 

Ogawa et al observaram que a expressão do miR-222 em pacientes com infecção 

pelo HCV aumentou com a progressão da fibrose hepática e esteve significativamente 

correlacionada com a expressão de Col1A1 e aSMA. Neste mesmo estudo, observaram 

em uma cultura de HSCs que o a expressão do miR-222 poderia ter sido regulada pela 

ativação do fator NF-κB, que é um complexo proteico envolvido na resposta celular 

fundamental na fibrogênese (Ogawa et al., 2012).  

Appourchaux et al estudaram miRNAs no soro e em fígado para desenvolver 

modelos diagnósticos de fibrose avançada e cirrose em pacientes com infecção pelo 

HCV e, assim como em nosso estudo, não identificaram os níveis de expressão do miR-

222 como um bom preditor para discriminar pacientes F3-F4 de F1-F2 (Appourchaux et 

al., 2016). 

 

6.7 miR-223 

O miR-223 foi estudado pela primeira vez no sistema hematopoiético (Johnnidis 

et al., 2008). Posteriormente, a sua expressão foi estudada em vários tipos de cânceres, 

doenças cardíacas, e na fibrose peritoneal (van Rooij et al., 2008; Haneklaus et al., 

2013; Morishita et al., 2016; Liu et al., 2018). Os níveis do miR-223 também já foram 

associados à fibrose avançada e cirrose hepáticas em pacientes com infecção pelo HCV 

(Shaker, Senousy, 2017). 

Elmougy et al. investigaram os níveis de expressão de miR-223 no soro de 

pacientes com HCC induzido por HCV, pacientes HCV sem HCC e controles saudáveis 

e observaram que o miR-223 estava significativamente diminuído nos pacientes com 
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HCC relacionado ao HCV, quando comparado a pacientes com HCV e grupo controle 

(Elmougy et al., 2019). 

O nível plasmático do miR-223 em pacientes com infecção pelo HCV esteve 

sete vezes mais aumentado naqueles que alcançaram a RVS após o tratamento com 

antivirais em comparação com o nível antes do tratamento, sugerindo que o miR-223 

apresenta funções importantes na patologia da hepatite C (Hyrina et al., 2017). 

Uma análise de painel avaliou o perfil de expressão de 94 miRNAs em 

fragmentos hepáticos frescos de 50 pacientes egípcios cronicamente infectados pelo 

HCV genótipo 4 e observaram que 17 miRNAs (incluindo o miR- 223) mostraram 

regulação negativa nessas amostras em comparação à fígados saudáveis, o que 

corresponde ao resultado encontrado no plasma em nosso estudo. O miR-223 foi 

relacionado à sinalização do NF-κB que é um regulador crucial da resposta imune inata. 

A atuação do miR-223 como um regulador de fatores importantes de resposta imune 

pode afetar o estágio inicial de infecção viral (El-Guendy et al., 2016).  

O estudo de Shaker et al investigou o potencial de miRNAs séricos como 

biomarcadores não invasivos para prever fibrose hepática em pacientes egípcios 

infectados pelo HCV com doença hepática crônica associada ao HCV (HCV-CLD) e 

evidenciaram que a expressão do miR-223 foi regulada positivamente em fibrose grave 

(≥F3) e cirrose (F4) em comparação com F0-F2 e F0-F3, respectivamente. A análise 

multivariada revelou um modelo combinando do miR-129, miR-223, AST e contagem 

de plaquetas com alta precisão diagnóstica para ≥F3 e foi superior a APRI e FIB-4 em 

discriminar F3 e F4. Os autores concluem que a combinação de miRNAs séricos com 

marcadores inflamatórios pode servir como um novo algoritmo não invasivo para o 

estadiamento da fibrose hepática em pacientes com infecção pelo HCV (Shaker, 

Senousy, 2017).  

Em nosso estudo encontramos uma correlação entre o miR-223 e VLDL. O miR-

223 está envolvido na modulação da função fisiológica hepática por afetar o 

metabolismo do colesterol em hepatócitos (Wang et al., 2013). A hipercolesterolemia 

tem sido associada ao aumento do colesterol hepático e níveis de miR-223 em 

camundongos, sugerindo que a expressão hepática do miR-223 está associada a níveis 

de colesterol in vivo. Além disso, o miR-223 foi associado à vários genes envolvidos no 
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metabolismo do colesterol. Consequentemente, o miR-223 aparece como um importante 

mediador da homeostase do colesterol intracelular e sistêmica (Vickers et al., 2014).   

Um estudo realizado em camundongos mostrou que a expressão do miR- 223 

esteve negativamente correlacionado com o gene IRP1, e que a desregulação dessa 

proteína auxilia na fibrogênese (Shpyleva et al., 2014). O miR-223 também foi 

relacionado à fatores inflamatórios e imunológicos. Bauernfeind et al identificaram o 

miR-223 como um regulador da atividade de NLR family pyrin domain containing 3 

(NLRP3), que é proteína de sinalização que se forma ao detectar padrões moleculares 

associados à microorganimsos ou danos e parece ser um sensor de estresse celular.  

Após sua formação, a caspase-1 é ativada, levando ao processamento de certas citocinas 

pró-inflamatórias e ao início de morte celular, conhecido como piroptose (Bauernfeind 

et al., 2012). 

 

6.8 Fibrose hepática avançada em pacientes com infecção pelo HCV 

Em nosso estudo, encontramos uma associação entre fibrose avançada e 

aumento da atividade sérica de AST. A enzima AST é uma transaminase que catalisa a 

conversão de aspartato e alfa-cetoglutarato em oxaloacetato e glutamato. Está presente 

em quase todos os tecidos, com níveis mais altos no fígado e no músculo esquelético e 

normalmente apresenta-se elevada após hematomas, traumas e processos inflamatórios 

do fígado ou músculo (Eugster et al., 1966). Embora seja considerado um marcador 

menos específico de lesão hepática do que a ALT, tem sido comumente usada como 

biomarcador de fibrose hepática (Yang, 2014). Em estudo conduzido por Ghany et al os 

autores avaliaram fragmentos hepáticos de pacientes com hepatite C crônica e 

observaram que a elevação sérica de AST foi um dos melhores preditores de progressão 

da fibrose hepática (Ghany et al. 2003). Em outro estudo, Sami et al avaliaram os níveis 

de transaminases como diagnóstico de fibrose hepática em pacientes com infecção pelo 

HCV e relataram que pacientes com cirrose apresentaram uma correlação significativa 

com o aumento de atividade da AST (Sami, Alghadir, 2014). A atividade de AST 

também esteve associado à evolução da atividade histológica e à progressão fibrose 

hepática (Assy et al.,  2000).  Nesta publicação, os autores argumentam que a razão (ou 

razões) pela qual os valores de AST, mas não de ALT (como encontramos mais 
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frequentemente), se relacionaram com certos achados histológicos não ficaram claros. 

Ainda segundo eles, uma possível explicação seria a coexistência de infiltração 

gordurosa não viral localizada no fígado que contribuiria desproporcionalmente para as 

elevações de ALT em alguns desses pacientes; outra possível explicação diria respeito 

ao tropismo intracelular do HCV. Como a AST é uma enzima mitocondrial, enquanto a 

ALT é predominantemente citosólica, seria esperada uma correlação mais forte com os 

valores de AST se a lesão hepática induzida pelo HCV fosse mais extensa na fração 

mitocondrial dos hepatócitos. No entanto, a detecção de antígenos de HCV na fração 

microssomal, mas não na mitocondrial dos hepatócitos, não favoreceu essa 

possibilidade (Tsutsumi et al., 1994).  

O presente estudo encontrou associação da fibrose hepática avançada com 

plaquetopenia, que é considerada a mais frequente complicação hematológica vista em 

pacientes cronicamente infectados pelo HCV, definida pela contagem de plaquetas 

inferior à 150 000 /µL (Giannini et.al., 2006). A diminuição no nível sérico das 

plaquetas é proporcional à extensão da doença hepática, geralmente significante quando 

os pacientes apresentam fibrose avançada e cirrose. Na presença de fibrose hepática, a 

plaquetopenia pode ser atribuída à destruição/sequestro de plaquetas pelo baço; 

diminuição da produção e aumento do seu consumo (Osada et.al., 2012).  

A plaquetopenia severa (<50 000/μL) tem sido um fator de risco independente 

para complicações da cirrose, como o sangramento de varizes e morte (Liangpunsakul 

et al., 2003). A trombocitopenia é uma manifestação extra-hepática comum em 

pacientes com infecção pelo HCV. Alguns mecanismos patogenéticos foram observados 

e podem estar entre si relacionados, incluindo o hiperesplenismo secundário à 

hipertensão portal, supressão da medula óssea pelo próprio HCV e alterações no sistema 

imune com a formação de auto anticorpos antiplaquetários e/ou a formação de 

imunocomplexos ligados às plaquetas. A deficiência na trombopoetina, devido à 

disfunção hepática, também é relatada (Almeida et al., 2004; Aref  et al., 2004; Weksler 

et al., 2007). 

Poucos estudos relatam a hipertensão arterial isoladamente como fator associado 

à infecção pelo HCV, sendo mais investigada no contexto da síndrome metabólica 

(SM). Em uma grande série de pacientes franceses com infecção por HCV a prevalência 
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relatada de hipertensão arterial foi de 10% (Poynard et al., 2002), enquanto um estudo 

italiano descreveu uma taxa de 17-35% (Tarantino et al., 2006). 

A SM é definida pelo cumprimento de pelo menos três dos cinco critérios 

listados a seguir: (1) circunferência abdominal anormal conforme definições específicas 

da população e do país; (2) pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg ou pressão arterial 

diastólica ≥ 85 mmHg ou em uso de agentes hipotensores; (3) lipoproteína de alta 

densidade de colesterol < 40 mg/dL em homens ou < 50 mg/dL em mulheres; (4) 

glicemia em jejum ≥ 100 mg/dL ou atualmente tomando medicamentos para diabetes; e 

(5) triglicérides ≥ 150 mg/dL.  A prevalência de SM varia de 13,2% a 31,5% entre 

pessoas com infecção pelo HCV (Lonardo et al., 2009), aumentando em pacientes com 

idade maior que 60 anos que apresentarão um risco oito vezes maior de desenvolver a 

SM do que aqueles com idade menor que 40 anos. A cirrose hepática é mais comum em 

pacientes com hepatite C crônica e SM (30%) do que naqueles sem SM (18,4%) (Dyal 

et al., 2015; Dyal et al., 2016). 

 

6.9 Considerações finais 

A história natural da infecção pelo HCV, levando à fibrose e cirrose hepática, é 

acompanhada pelo aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e de 

quimiocinas de hepatócitos, macrófagos residentes no fígado (células de Kupffer) e 

diferentes células imunes (macrófagos, células natural killer e células dendríticas) 

recrutadas para o fígado. Nesse processo ocorre a ativação de HSCs quiescentes que 

secretam e depositam material extracelular no fígado. A regulação dos inúmeros genes 

envolvidos na resposta inflamatória não é ainda bem conhecida.   

Paralelamente ao início da regulação transcricional de citocinas inflamatórias no 

início do processo inflamatório, a ativação da expressão de vários miRNAs é 

desencadeada pelos mesmos fatores de transcrição (Rebane et al., 2013). Esses miRNAs 

silenciam a expressão das proteínas sinalizadoras positivas ou os inibidores da mesma 

via. Por outro lado, numerosos miRNAs também são regulados negativamente durante a 

ativação de células imunes. Quando miRNAs anti-inflamatórios são expressos em níveis 

mais baixos ou miRNAs pró-inflamatórios são expressos em níveis mais altos, o sistema 

imunológico é superativado e vice-versa. A relação regulatória entre citocinas e miRNA 

parece ser bidirecional: não apenas os miRNAs têm como alvo o mRNA da citocina, 
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regulando a expressão da mesma, mas também a sinalização da citocina também tem 

um impacto na expressão do miRNA (Krutzfeldt et al., 2006; Bartel, 2009).  

A correlação encontrada entre as expressões de vários miRNAs testados não 

constitui exatamente uma surpresa, visto que o miRNA não atua em um único gene 

alvo, do mesmo modo que um gene pode sofrer influência de vários miRNAs 

simultaneamente. Os miRNAs constituem uma família de miRNAs que possui 

homologia de sequência em virtude de alta similaridade nas sequências genômicas. Os 

efeitos simultâneos da família de miRNAs são direcionados para a ativação de HSCs e 

para a progressão da fibrose hepática através de várias vias de sinalização. Vários 

miRNAs influenciam direta ou indiretamente a conversão genotípica de HSC em HSC 

ativado, desempenhando papéis pró-fibróticos (Yi et al., 2018) e anti-fibróticos (Jiang et 

al., 2017) definidos. 

Nesse contexto faz-se necessário repensar na adequação de se procurar 

identificar o risco associado a cada miRNAs no evento fibrose avançada.  Parece 

acertado considerar que vários miRNAs desempenham papéis semelhantes ou 

antagônicos no processo inflamatório que poderá ter como consequência a progressão 

da infecção pelo HCV para fibrose avançada. Embora consideremos que vários 

miRNAs participam desse evento, não sabemos quantos deles ou quais deles 

influenciam na ocorrência desse evento. Dessa forma, a interação entre os miRNAs 

classificados como pró-inflamatórios e/ou anti-inflamatórios fica difícil de ser testada.  

O risco individual de cada miRNA deve ser muito baixo, pois os dados de 

literatura a esse respeito são antagônicos e discrepantes, incluindo o presente estudo 

que, mesmo com o tamanho da amostra calculado previamente, não pudemos identificar 

essa associação (entre miRNAs com fibrose avançada). Para detectar um risco baixo 

(muito baixo), o tamanho da amostra não deve ter sido suficiente.   

Outras limitações podem ser citadas. Os pacientes com infecção pelo HCV 

foram selecionados em grandes centros de referência para o atendimento de hepatites 

virais, não sendo, provavelmente, representativos da distribuição da infecção pelo HCV 

na população em geral; a proporção de pacientes graves e com acesso aos serviços de 

saúde de um grande centro urbano deve ter sido maior. A avaliação da fibrose hepática 

não foi feita através de estudo anatomopatológico de fragmento hepático em todos os 

pacientes, tornando heterogênea a avaliação do que foi considerado um dos desfechos 
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principais. Acreditamos que a distribuição da comorbidade diabetes mellitus não tenha 

sido adequada para testarmos a associação com o evento “fibrose avançada”, assim 

como o ocorrido com o número de pacientes com diagnóstico de atividade inflamatória 

e/ou esteatose hepática. No entanto, até onde sabemos, este é um dos primeiros estudos, 

exploratório na sua concepção, que estudou o papel dos miRNAs nos pacientes com 

infecção pelo HCV no Brasil.  Pensamos que a presente investigação possa contribuir 

mundialmente para um melhor entendimento dos miRNAs na infecção pelo HCV e que, 

futuramente, possa auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e no tratamento da doença. 

Tento em vista que o estudo é de caráter exploratório e que o papel dos miRNAs 

estudados ainda não está bem estabelecido, há a necessidade de uma compreensão mais 

profunda e abrangente sobre a desregulação desses miRNAs na infecção pelo HCV, 

sendo necessária a realização de estudos futuros com casuística de base populacional e 

um número maior de participantes. 
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7 CONCLUSÕES 

No presente estudo, a expressão sérica dos miRNAs 20a, 21, 29a, 122 e 223 

estavam significativamente diminuídos nos pacientes com infecção pelo HCV em 

comparação aos controles saudáveis. 

Não foi encontrada correlação entre a expressão dos miRNAs estudados no 

fígado e no soro de pacientes com infecção crônica pelo HCV; entretanto a expressão da 

maioria dos miRNAs estava significativamente elevada no fígado em comparação ao 

soro.  

Foi observada uma correlação da expressão dos vários miRNAs estudados entre 

si e uma correlação da expressão do miR-122 e do miR-21 com a atividade de 

marcadores de processo inflamatório e/ou necrose hepática. 

Foi encontrada uma associação independente entre fibrose avançada com 

presença de HAS, com atividade sérica de AST e níveis séricos de plaquetas nos 

pacientes com infecção pelo HCV. Não foi observada uma associação estatisticamente 

significativa da expressão sérica dos miRNAs avaliados com fibrose hepática avançada. 
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ANEXOS 

 

1.  Entrevista aplicada aos participantes do estudo 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: |__|__|__|__| 

DATA DA ENTREVISTA: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

1. NOME:  ___________________________________________________________________ 

2. RGHC:  |__|__|__|__|___|__|___|___|___|___|___|___| 

3. SEXO:  1. masculino 2. feminino       

4. DATA DE NASCIMENTO:  _____ / _____ / __________ 

5. IDADE: ______ anos            

 

ENDEREÇO ATUAL 

6.  Avenida, Rua: ____________________________________________ 

7. Bairro: ________________________________________________________________ 

8. Cidade: ______________________________________________________________ 

9. CEP: _________________________________________________________________ 

10. Tel.: _________________________________________________________________ 

11. Tel. Celular: _________________________________________________________ 

12. e-mail: _______________________________________________________________ 

 

ESCOLARIDADE 

13. O senhor  teve oportunidade de freqüentar escola?       

1. sim   0. não 

Se não, passe para o item 17.   

14. Até que ano o senhor ou a senhora estudou?  ____________________________________ 

15. Durante quantos anos o senhor ou a senhora estudou? (não incluir anos de repetência) 

_______ 

16. Então, o maior nível educacional atingido foi: 

1. Primário completo 

2. Supletivo de 1º grau 

3. Secundário incompleto 

4. Secundário completo 

5. Supletivo de 2º grau 

6. Escola técnica 

7. Universitário incompleto 

8. Universitário completo 
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AQUISIÇÃO DO VÍRUS 

17.  Ano do primeiro anti-HCV positivo (diagnóstico):   |__|__|__|__|   (  ) ignorado 

18.  O senhor teve ou tem alguma atividade no seu trabalho que o coloque em contato com 

sangue? 

1. sim  0. não  9. ignorado       

Se não, passe para o item 20. 

19. Qual o tipo de atividade?        

 1. Banco de sangue 2. Contato com doentes 3. Farmácia 

4. Faz / fez necrópsia 5. Laboratório 6. Outro: 

__________________________________ 

20.  Já recebeu transfusão de sangue ou plasma (sangue na veia)?            

1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 24. 

21. Em que ano (ou há qtos anos) (na primeira vez)?  ________________________       

22.  Já usou ou usa droga inalada (cheirada)?    

 1. sim  0. não   

Se não, passe para o item 25. 

23. Em que ano usou pela primeira vez?  _____________   

24. Em que ano usou pela última vez? __________________ 

25. Já usou ou usa droga injetável?        

1. sim  0. não  9. ignorado       

Se não, passe para o item 28. 

26. Em que ano usou droga injetável pela primeira vez?  ______________  

27. Em que ano usou pela última vez? __________________ 

28. O senhor já fez diálise?         

  

1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 31. 

29. Em que ano fez diálise pela primeira vez? ________________________________ 

30. Em que ano fez diálise pela última vez? ____________________________________ 

31.  Já teve hepatite?           

1. sim  0. não  9. ignorado      

  

Se não, passe para o item 34. 

32. Em que ano teve hepatite?  ______________   

33. O senhor sabe o tipo?      

 1. A    2. B 3. C 4. Outro: ____  9. não sabe o tipo 

34.  Já foi internado em hospital?                                      

1. sim  0. não  9. ignorado  

Se não, passe para o item 37. 

35. Quando (ano) o senhor foi internado (pela primeira vez)?  _____________    

36. Qual foi o motivo dessa internação? _____________________________________ 
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37.  Já fez tratamento dentário?        

 1. sim  0. não  9. não sabe 

Se não, passe para o item 40. 

38. Já fez cirurgia dentária? (ex. canal, implante) 

 1. sim  0. não  9. Ignorado 

39. Em que ano o Sr. fez a cirurgia dentária (a primeira)?_________ 

40.  Já foi operado?          

1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 46. 

41. De que o senhor foi operado (na primeira vez)? 

_____________________________________________ 

42. Quantas vezes o senhor foi operado? ___________________     

Se mais de uma vez, passe para o item 44. 

43. Em que ano foi operado?  _______________  

44. Em que ano foi operado pela primeira vez? _____________________ 

45. Em que ano foi operado pela última vez? _______________________  

46. O senhor já fez tratamento com acupuntura?       

1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 49. 

47. Em que ano o senhor fez tratamento com acupuntura pela primeira vez?   ___________ 

48. O senhor já fez tatuagem?         

1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 50. 

49. Em que ano fez tatuagem pela primeira vez?  ________________   

50. Furou a orelha para usar brincos? 

 1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 52. 

51. Em que ano, na primeira vez? _________________________ 

52. Usa ou já usou piercing? 

 1. sim  0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 55. 

54. Em que ano (na primeira vez)? ________________________ 

55. Alguém de sua família teve ou tem hepatite? 

1. sim   0. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 58. 

56. Em que ano esse familiar teve hepatite? _________________   

57. Qual o tipo de hepatite?       

1. A 2. B 3. C 4. Outro: ____ 9. não sabe o tipo 

58. O senhor já teve ou tem parceiro com hepatite?     

1. sim   0. não  9. ignorado 

Se não passe para o item 62. 

59. Em que ano vocês se relacionaram pela primeira vez? |__|__|__|__|   

60.  Qual o tipo de hepatite?       

1. A 2. B 3. C 4. Outro: ___ 9. não sabe o tipo 
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Preenchimento feito pelo coordenador       

Exposição potencial: 

Ano:    

            

61.  Alguma vez em sua vida, o senhor teve problemas com álcool? 

 1. sim   0. não 

Se não, passe para o item 65.  

62.  Que tipo de bebida (a mais comum)?  __________________________ 

64.  Quantas vezes por semana?  ________  

65.  Atualmente, o senhor toma algum tipo de bebida que contenha álcool? 

 1. sim   0. não   

Se não, passe para o item 68.  

66. Que tipo de bebida (a mais comum) __________________________ 

67.  Quantas vezes por semana?  ________  

  

Preenchimento feito pelo coordenador       

Grau de etilismo:  

           

68. Fuma ou já fumou cigarros? 

 1. sim  0. não  

Se não, passe para o item 1. 

69.Quantos cigarros o senhor fuma ou fumou por dia? _______ cigarros/dia. 

70. Em que ano começou a fumar? ___________________ 

71. Em que ano fumou pela última vez? ___________________ 

 

Preenchimento feito pelo coordenador       

Exposição ao tabagismo: 

 

            

 

DADOS CLÍNICOS 1 

 1. O senhor já ficou doente alguma vez? (necessitou de cuidados médicos)  

  1.sim   0. não   9. ignorado 

2. Se sim, qual (quais) doença(s)? ________________________________________   

8. não se aplica   9. ignorado 

3.  Está com algum problema de saúde no momento ou faz acompanhamento médico,  

    além deste exame de hepatite? 

 1. sim   0. não   9. ignorado     

4.  O senhor já sentiu dores no peito?     

1. sim   0. não   9. não sabe 

Se não, passe para o item 6. 

5. Essas dores pioram quando respira fundo?       
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1. sim   0. não   9. não sabe 

6. O senhor já teve trombose (entupimento de veias)?    

1. sim   0. não   9. não sabe 

7. Já teve derrame (AVC)?        

  1. sim   0. não   9. não sabe 

8. O senhor já teve infarto?         

1. sim   0. não   9. não sabe 

9. Toma medicamentos para pressão alta?  

1. sim   0. não   9. não sabe     

Se não, passe para o item 11. 

10. Qual ou quais medicamentos usa para pressão alta? ___________________________                                                    

11. Toma medicamentos para Diabetes?                                                                                                                                     

               1. sim   0. não   9. não sabe                             

 Se não, passe para o ítem 13. 

12. Qual ou quais medicamentos usa para Diabetes?   

               8. não se aplica  9. Ignorado 

 13. Toma medicamento para tireóide? 

 1. sim   0. não   9. não sabe     

Se não, passe para o item 15. 

14. Qual medicamento usa para tireóide? ________________________________ 

   8. não se aplica  9. ignorado 

15. Toma medicamentos para controlar o colesterol  e/ou triglicérides? 

 1. sim   0. não   9. não sabe     

16. Qual ou quais medicamentos usa para colesterol e/ou triglicérides?   ______________ 

 ____________________________________________________ 

 8. não se aplica  9. Ignorado 

                                                                                                

                                                

DADOS DE EXAME FÍSICO 

17. Pulso  |__|__|__|/minutos 

18. PA  |__|__|__|_x |__|__|__| cmHg 

19.  Peso |___|___|___| , |___|___|___|Kg 

20. Altura |___|___|___| , |___|___|cm 

21. Circunferência abdominal |__|__|__|.|__|__| cm 

22. Observações     
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2. TCLE dos pacientes com hepatite C que fizeram biópsia hepática 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título da Pesquisa - Expressão de MicroRNAs em fígado e soro de pacientes com infecção 

pelo vírus da hepatite C 

 

Pesquisador Principal - Fátima Mitiko Tengan  

Cargo/função: Docente - Chefe do laboratório de hepatologia por vírus (LIM 47) do HCFMUSP 

Inscrição no Conselho Regional nº: 43440  

 

Departamento/Instituto - Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

Convite à participação - Convidamos o (a) Sra. para participar desta pesquisa, sua colaboração 

é muito importante, pois conhecendo certas características genéticas do paciente com hepatite C 

crônica, poderemos avaliar a progressão da fibrose nesses pacientes e auxiliar em um melhor 

diagnóstico e tratamento.  Além de pessoas com hepatite C sem doença avançada do fígado e 

sem diagnóstico de câncer do fígado, incluiremos indivíduos sem hepatite C, que vão constituir 

o grupo controle. 

 

Justificativa e objetivo do estudo - Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar fatores genéticos na fibrose 

do fígado em pacientes com hepatite C crônica. 

  

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados - Para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, será realizada uma entrevista, coleta de sangue da veia do seu antebraço 

com uma agulha esterilizada conectada em um tubo de vidro seco e coleta de um pequeno 

pedaço de fígado com uma agulha especial, através da pele, em um procedimento que é similar 

a uma pequena cirurgia. Você receberá um medicamento para dormir durante o procedimento. A 

entrevista será feita através de questionário, em local reservado e com impressos padronizados. 

A coleta de sangue será utilizada para analisar seu DNA (fator genético). 
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Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa - A 

coleta pode acarretar em baixo risco a sua saúde e o desconforto gerado consiste em uma picada 

durante a introdução da agulha no antebraço. Em alguns casos, isso pode acarretar em um 

pequeno sangramento e/ou roxo (hematoma) no local da picada que desaparecerá em poucos 

dias. A coleta de um pedaço de fígado raramente possui complicações, no entanto pode acarretar 

em alguns riscos, como sangramento ou perfuração de órgão interno. Se não houver higiene 

adequada da pele, no local da inserção da agulha, pode ocorrer infecção nesse local.  

 

Benefícios esperados para o participante - O (a) senhor (a) terá acesso às informações sobre 

os resultados da pesquisa que sejam do conhecimento dos pesquisadores. Porém, somente ao 

fim do estudo poderemos concluir pela presença de algum benefício para os pacientes com 

hepatite C. No momento, não há benefício direto para o participante.  

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa - Em qualquer etapa da pesquisa, com duração de 24 meses, o (a) 

senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

 

Garantias de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e 

privacidade - O (a) senhor (a) é livre para responder ou não às perguntas realizadas. É 

garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, deixando de participar 

do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo à continuidade de seu acompanhamento na 

Instituição ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste 

Serviço. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum paciente. O (a) senhor (a) terá seu sigilo e privacidade 

garantidos. 

 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento - É garantido 

que o participante desta pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual será rubricado pelo pesquisador e o participante. 

 

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 

explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa -Não 

há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação.  
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Fátima Mitiko Tengan que pode 

ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 470, sala 106, Cerqueira César. 

Telefone: 3061-8124, e-mail fatima.tengan@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549, das 7 às 16h de segunda a sexta feira ou por e-mail:  

 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Expressão de MicroRNAs em fígado e 

soro de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Fátima Mitiko Tengan) 

ou pessoa (s) por ela delegada (s) (Arielle Karen da Silva Nunes, Bianca Peixoto Dantas, 

Caroline Manchiero, Mariana Cavalheiro Magri e Thamiris Vaz Gago Prata) sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

------------------------------------------------------------   Data  / /  

 

Assinatura do participante /representante legal 

------------------------------------------------------------ 

 

Nome do participante/representante legal 

 

 

----------------------------------------------------------    Data  / /  

 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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3. TCLE dos pacientes com hepatite C que fizeram elastografia hepática. 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

Título da Pesquisa - Expressão de MicroRNAs em fígado e soro de pacientes com HCV – 

estudo descritivo 

 

Pesquisador Principal - Fátima Mitiko Tengan  

Cargo/função: Docente - Chefe do laboratório de hepatologia por vírus (LIM 47) do HCFMUSP 

Inscrição no Conselho Regional nº: 43440  

 

Departamento/Instituto - Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

 

Convite à participação - Convidamos o (a) Sra. para participar desta pesquisa. Sua colaboração 

é muito importante, pois conhecendo certas características genéticas do paciente com hepatite C 

crônica, poderemos avaliar a progressão da fibrose nesses pacientes, auxiliando em um melhor 

diagnóstico e tratamento.  Além de pessoas com hepatite C sem doença avançada do fígado e 

sem diagnóstico de câncer do fígado, incluiremos indivíduos sem hepatite C, que vão constituir 

o grupo controle. 

 

Justificativa e objetivo do estudo - Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar fatores genéticos na fibrose 

do fígado em pacientes com hepatite C crônica. 

 

 Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados - Para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, será realizada uma entrevista, e coleta de 16 ml sangue da veia do seu 

antebraço com uma agulha esterilizada conectada em um tubo de vidro seco. A entrevista será 

feita através de questionário, em local reservado e com impressos padronizados. A coleta de 

sangue será utilizada para analisar seu DNA (fator genético). A elastografia hepática (uma 

espécie de ultrassom) será realizada para avaliar o grau de fibrose do fígado. 

 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa - A 

coleta de sangue poderá acarretar certo desconforto, pois consiste em uma picada na pele 

durante a introdução da agulha no antebraço. Em alguns casos, isso pode acarretar um pequeno 

sangramento e/ou roxo (hematoma) no local da picada que desaparecerá em poucos dias.  
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Benefícios esperados para o participante - O (a) senhor (a) terá acesso às informações sobre 

os resultados da pesquisa que sejam do conhecimento dos pesquisadores. Porém, somente ao 

fim do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para os pacientes com hepatite 

C. No momento, não há benefício direto para o participante.  

 

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa - Em qualquer etapa da pesquisa, com duração de 24 meses, o (a) 

senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

 

 

Garantias de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e 

privacidade - O (a) senhor (a) é livre para responder ou não às perguntas realizadas. É 

garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, deixando de participar 

do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

O (a) senhor (a) terá seu sigilo e privacidade garantidos. 

 

 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento - É garantido 

que o participante desta pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual será rubricado pelo pesquisador e o participante. 

 

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 

explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa. Não 

há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação.  
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Fátima Mitiko Tengan que pode 

ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 470, sala 106, Cerqueira César. 

Telefone: 3061-8124, e-mail fatima.tengan@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549, das 7 às 16h de segunda a sexta feira ou por e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Expressão de MicroRNAs em fígado e 

soro de pacientes com HCV – estudo descritivo”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Fátima Mitiko Tengan) 

ou pessoa (s) por ela delegada (s) (Arielle Karen da Silva Nunes, Bianca Peixoto Dantas, 

Caroline Manchiero, Mariana Cavalheiro Magri e Thamiris Vaz Gago Prata) sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

------------------------------------------------------------ Data  / /  

 

Assinatura do participante /representante legal 

------------------------------------------------------------ 

 

Nome do participante/representante legal 

 

 

---------------------------------------------------------- Data  / /  

 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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4.  TCLE dos controles saudáveis. 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

Título da Pesquisa - Expressão de MicroRNAs em fígado e soro de pacientes com HCV – 

estudo descritivo 

 

Pesquisador Principal - Fátima Mitiko Tengan  

Cargo/função: Docente - Chefe do laboratório de hepatologia por vírus (LIM 47) do HCFMUSP 

Inscrição no Conselho Regional nº: 43440  

 

Departamento/Instituto - Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

 

Convite à participação - Convidamos o (a) Sra. para participar desta pesquisa, sua colaboração 

é muito importante, pois conhecendo certas características genéticas do paciente com hepatite C 

crônica, poderemos avaliar a progressão da fibrose nesses pacientes e auxiliar em um melhor 

diagnóstico e tratamento. Além de pessoas com hepatite C sem doença avançada do fígado e 

sem diagnóstico de câncer do fígado, incluiremos indivíduos sem hepatite C, que vão constituir 

o grupo controle. 

 

Justificativa e objetivo do estudo - Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar fatores genéticos na fibrose 

do fígado em pacientes com hepatite C crônica. 

  

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados - Para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, será realizada uma entrevista, e coleta de 16 ml de sangue da veia do 

seu antebraço com uma agulha esterilizada conectada em um tubo de vidro seco. A entrevista 

será feita através de questionário, em local reservado e com impressos padronizados. A coleta de 

sangue será utilizada para analisar seu DNA (fator genético). 

 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa - A 

coleta pode acarretar em baixo risco a sua saúde e o desconforto gerado consiste em uma picada 

durante a introdução da agulha no antebraço. Em alguns casos, isso pode acarretar em um 

pequeno sangramento e/ou roxo (hematoma) no local da picada que desaparecerá em poucos 

dias.  
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Benefícios esperados para o participante - O (a) senhor (a) terá acesso às informações sobre 

os resultados da pesquisa que sejam do conhecimento dos pesquisadores. Porém, somente ao 

fim do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para os pacientes com hepatite 

C. No momento, não há benefício direto para o participante.  

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa - Em qualquer etapa da pesquisa, com duração de 24 meses, o (a) 

senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

 

Garantias de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e 

privacidade - O (a) senhor (a) é livre para responder ou não às perguntas realizadas. É 

garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, deixando de participar 

do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

O (a) senhor (a) terá seu sigilo e privacidade garantidos. 

 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento - É garantido 

que o participante desta pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual será rubricado pelo pesquisador e o participante. 

 

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 

explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa - Não 

há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação.  

 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Fátima Mitiko Tengan que pode 

ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 470, sala 106, Cerqueira César. 

Telefone: 3061-8124, e-mail fatima.tengan@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549, das 7 às 16h de segunda a sexta feira ou por e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 
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Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Expressão de MicroRNAs em fígado e 

soro de pacientes com HCV – estudo descritivo”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Fátima Mitiko Tengan) 

ou pessoa (s) por ela delegada (s) (Arielle Karen da Silva Nunes, Bianca Peixoto Dantas, 

Caroline Manchiero, Mariana Cavalheiro Magri e Thamiris Vaz Gago Prata) sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

------------------------------------------------------------ Data  / /  

 

Assinatura do participante /representante legal 

------------------------------------------------------------ 

 

Nome do participante/representante legal 

 

 

---------------------------------------------------------- Data  / /  

 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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5. Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do 

HCFMUSP. 
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