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Resumo 

 
 

O transtorno do espectro autista (TEA) refere-se a um grupo de transtornos do 

neurodesenvolvimento com um amplo espectro de fenótipos clínicos, 

caracterizado principalmente por déficits de interação social, comportamentos 

repetitivos/estereotipados, problemas na percepção, interpretação e elaboração 

de comunicação verbal e não verbal, além de pouco ou nenhum contato visual. 

A maior parte das causas conhecidas é genética, porém somente as alterações 

genéticas não conseguem explicar todos os diversos casos dentro do espectro, 

tornando importante também a análise das influências ambientais e de fatores 

epigenéticos. Os miRNAs fazem parte dos mecanismos epigenéticos de controle 

da expressão gênica, sendo um tipo de sncRNA que atua em RNAm-alvo 

causando a inibição ou degradação deste. As marcas epigenéticas podem ser 

transmitidas a gerações seguintes através dos espermatozoides, que apesar do 

citoplasma escasso, transferem ao embrião grande quantidade de RNAs. O 

objetivo desta pesquisa é investigar a expressão e associações dos miRNAs 

tanto in silico a partir de bases de dados já existentes com os miRNAs alvos, 

quanto em espermatozoides de pais de pacientes TEA buscando relacionar os 

dados com aqueles obtidos a partir de células sanguíneas e neurônios 

(derivados in vitro) desses pacientes em dois outros estudos paralelos de nosso 

grupo. Para isto, foram realizadas análises bioinformáticas em uma série de 

plataformas para investigar os genes regulados por estes miRNA e as vias 

biológicas envolvidas, buscando possíveis associações com 

neurodesenvolvimento celular e TEA. Além disso, pais de pacientes TEA 

incluídos no estudo mais amplo que está em andamento em nosso grupo foram 

recrutados. O sêmen desses pais foi colhido, os espermatozoides purificados e 

submetidos à extração de RNA total e miRNA, para análise posterior da sua 

expressão por RT-qPCR. As análises bioinformáticas demonstraram forte 

relação dos miRNAs analisados com genes e as vias biológicas envolvidas com 

o TEA e o neurodesenvolvimento celular, indicando a influência que a expressão 

alterada destes miRNAs podem causar nestas vias de interesse. A análise da 

expressão dos miRNAs dos participantes da pesquisa será finalizada em um 

projeto posterior, devido a intercorrências no período de realização. Este estudo 



poderá contribuir para investigações futuras sobre herança epigenética paterna 

do TEA. 

 
Palavras-chave: TEA; epigenética; miRNA; espermatozoides; herança 

epigenética. 



Abstract 

 
 

Autism Spectrum Disorder (ASD) refers to a group of neurodevelopmental 

disorders with a broad spectrum of clinical phenotypes, characterized by deficits 

in social interaction, repetitive/stereotyped behaviors, problems in perception, 

interpretation and elaboration of verbal and nonverbal communication and little or 

no eye contact. Such symptoms may be noticed in the first months of life, varying 

in intensity. So far, ASD diagnosis has been based in genetic analysis; however, 

genetics by itself cannot explain all the cases within the spectrum, making 

environmental influences and epigenetic analysis important aspects of ASD 

diagnosis. Epigenetics involves chemical and heritable modifications of gene 

expression without altering the DNA nucleotide base sequence. Epigenetic 

mechanisms are: DNA methylation, histone modification and regulation of gene 

expression by sncRNAs. Alterations of miRNA expression have been reported in 

ASD patients. Epigenetic marks can be transmitted to other generations through 

the sperm, which despite the scarce cytoplasm, transfer large amounts of RNAs 

to the embryo. This research aims to investigate the expression and associations 

of miRNAs both in silico from existing databases with the target miRNAs, and in 

sperm from ASD patients’ fathers and relate the data obtained with those 

obtained from somatic tissues (blood cells and in vitro derived neurons) from 

these patients in two other parallel ongoing studies of our group. For this, 

bioinformatic analyzes were carried out on a series of platforms to investigate the 

genes regulated by these miRNAs and the biological pathways involved, seeking 

possible associations with cellular neurodevelopment and ASD. In addition, ASD 

patients’ fathers included in the wider ongoing study of our group were recruited. 

These fathers’ semen was collected, the spermatozoa purified and subjected to 

total RNA and miRNA extraction, for later analysis of their expression by RT-

qPCR. The bioinformatic analyzes showed a strong relationship between the 

analyzed miRNAs and genes as well as the biological pathways involved with 

ASD and cell neurodevelopment, indicating the influence that the altered 

expression of these miRNAs can cause in these pathways of interest. Due to 

unexpected intercurrences during the period, the miRNAs expression analysis 

will be performed later. This study 



can contribute to the future investigations about paternal epigenetic inheritance of 

ASD. 

 
Keywords: TEA; epigenetics; miRNA; sperm; epigenetic inheritance. 
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1. Introdução 

 
 

1.1 Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 

 
 

O transtorno do espectro autista (TEA) refere-se a um grupo heterogêneo 

de transtornos do neurodesenvolvimento que prevalece por toda a vida e não 

possui cura. É chamado de espectro devido à variedade de formas que podem 

se manifestar em cada indivíduo.De forma geral é caracterizado por déficits de 

interação social, problemas de comunicação, comportamentos 

repetitivos/estereotipados e interesses específicos (Talebizadeh et al, 2008). 

Também se percebe um prejuízo significativo na percepção, interpretação e 

elaboração de uma comunicação não verbal como expressões faciais e 

gesticulação, além de apresentar pouco ou nenhum contato visual (Lehnhardt et 

al, 2013).Junto com os sintomas neurológicos, distúrbios imunológicos, 

anormalidades gastrointestinais e hipotonia também podem estar presentes no 

espectro (Sarachana et al, 2010). 

Os sintomas como a ausência de contato visual e de comunicação não 

verbal, começam a se apresentar já nos primeiros meses de vida e variam de 

leves a severos. Estudos mostram que o TEA tem uma relação com o gênero, 

apresentando predominância no sexo masculino, com uma proporção de 4 

homens para uma mulher (Hua e Zhang, 2015).A quantidade de crianças com 

TEA em todo o mundo vem crescendo, o que aumenta a necessidade de mais 

estudos sobre o transtorno. 

Apenas cerca de 25 a 35% dos casos do transtorno do espectro autista 

tem etiologia reconhecida como associada a fatores genéticos (Wiśniowiecka- 

Kowalnik, et al, 2019); porém há muitos casos ainda não explicados somente 

pelo ponto de vista genético. Devido a este fato, é de suma importância para o 

entendimento das causas ainda não explicadas ou desconhecidas do TEA, o 

estudo das influências ambientais e, consequentemente, epigenéticas 

relacionadas ao TEA. 
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1.2 Epigenética 

 
 

A epigenética pode ser definida como modificações da expressão gênica 

sem alterar o genoma em si, ou seja, é uma modificação química reversível e 

herdável que não altera a sequência de bases nucleotídicas do DNA (Muller e 

Prado, 2008). Durante o desenvolvimento embrionário ocorrem dois eventos de 

reprogramação epigenética. O primeiro evento é iniciado logo após a 

fecundação e dura até a fase de mórula do desenvolvimento; consiste na 

hipometilação global do DNA seguida de metilação de novo (Oswald et al, 2000, 

Smith et al, 2012). O segundo evento é caracterizado pela hipometilação global 

do DNA das células germinativas primordiais (CGP), que são precursoras dos 

gametas, durante a migração destas para as cristas genitais (futuras gônadas), 

(Seisenberger et al, 2012). Em seguida, ocorre a remetilação sexo específico, 

que nas células masculinas ocorre durante o desenvolvimento embrionário e nas 

femininas após o nascimento (Hajkova et al, 2008; Li et al, 2004). 

As alterações epigenéticas são muito sensíveis aos fatores ambientais e 

podem ocasionar em mudanças fenotípicas que serão transmitidas para as 

gerações seguintes. Os mecanismos epigenéticos podem ocorrer por meio de 

modificação de histonas, metilação do DNA e regulação da expressão dos genes 

ao nível pós-transcricional por pequenos RNAs não codificantes (sncRNAs) 

como os piRNAs, siRNAs e miRNAs(Muller e Prado, 2008). Os mais estudados 

para análise de padrões presentes no TEA são os miRNAs, que já são 

estudados como potenciais biomarcadores para diversas doenças como o 

câncer (Schwarzenbach et al, 2011). Os miRNAs desempenham papéis chave 

no desenvolvimento do cérebro, na formação de sinapses e no ajuste fino da 

expressão gênica no tecido nervoso. Estão frequentemente desregulados em 

transtornos do neurodesenvolvimento como o TEA, que já foi relacionado com 

alterações de miRNAs (HuY. et al, 2017). 

Porém, para transtornos psiquiátricos, não existem muitos estudos de 

possíveis biomarcadores, havendo apenas algumas indicações de miRNAs 

diferencialmente expressos, embora com muita divergência entre os estudos. 
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Também com relação ao TEA, são poucos e controversos os estudos de 

associação dos traços deste transtorno com a expressão alterada de miRNA. 

Os miRNAs pertencem à classe dos sncRNAs que controlam a expressão 

gênica em nível traducional por ligação a RNAs mensageiros, impedindo sua 

tradução (HuY. et al, 2017). Para a biogênces dos miRNAs, as enzimas RNA 

polimerase II e III transcrevem os pri-miRNAs ainda no núcleo; estes são 

clivados pelo complexo Drosha, gerando o pré-miRNA (miRNA precursor). Em 

seguida, o pré-miRNA é exportado do núcleo para o citoplasma, onde é clivado 

pela RNase Dicer, dando origem a um miRNA de fita dupla (duplex). Este 

miRNA de fita dupla é separado: uma cadeia é complementar ao mRNA alvo 

(miRNA maduro) e a outra é degradada. O miRNA maduro se liga ao complexo 

de silenciamento induzido por RNA (RISC) e sua especificidade se dá pelo 

emparelhamento de bases com a sequência complementar (seed sequence) aos 

RNAm alvo, causando a inibição ou degradação deste, o que resulta na redução 

da expressão do gene relacionado (HuY. et al, 2017). 

 
1.3 Herança Epigenética Paterna 

 
 

Os mecanismos epigenéticos, incluindo a ação dos miRNAs, são capazes 

de transferir informações para as gerações seguintes, sendo este fenômeno 

conhecido como herança epigenética transgeracional ( Perez e Lehner, 2019).A 

transmissão pode ocorrer por meio dos espermatozoides, pois estes entregam 

ao oócito, além do DNA, marcas epigenéticas e uma variedade grande de RNAs 

codificantes e não codificantes, como os miRNAs (Kumar et al, 2013). Isto 

reforça a importância de se estudar o papel do espermatozoide na herança, que 

apesar de ser uma célula que têm citoplasma escasso, tem muito a ser 

transmitido. Logo, se estes miRNAs se encontram alterados no espermatozoide, 

o padrão modificado pode ser transmitido e expresso também nas próximas 

gerações. 

 
 
 

1.4 TEA, Epigenética e Herança 
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Nosso grupo mostrou que modelo animal para o TEA induzido pelo 

tratamento com ácido valpróico, apresentou expressão alterada de miRNAs nos 

espermatozoides (Roloff et al. – dados ainda não publicados), o que reforça a 

importância de mais estudos sobre esse aspecto, já que são passíveis de serem 

transmitidos aos descendentes. 

Diante do grande aumento do número de crianças com TEA que vem 

sendo registrado ao longo dos anos e do pouco conhecimento sobre a 

complexidade do TEA, sobre suas causas e sobre como tais características são 

passadas às gerações seguintes, é fundamental um estudo mais aprofundado 

sobre o tema do ponto de vista epigenético visando contribuir para a busca de 

diagnóstico e para a compreensão da etiologia ainda não totalmente 

possibilitados pela genética. Assim, este estudo se justifica por buscar indícios 

que possam nos permitir inferir sobre a relação de sncRNAs com padrões 

presentes no transtorno do espectro autista e sua herdabilidade. Este estudo 

investigará a expressão de sncRNAs nos espermatozoides de pais de pacientes 

TEA e as comparará com o padrão de expressão no sangue dos pacientes. Este 

estudo também poderá contribuir para a identificação de possíveis 

biomarcadores do TEA, já que pesquisas em andamento em nosso grupo (dados 

ainda não publicados) indicaram alterações na expressão de miRNAs em 

espermatozoides e cérebro de modelo animal de TEA. 

Este estudo é um ramo de um projeto maior que está sendo desenvolvido 

em nosso grupo que tem por objetivo investigar a possível existência de 

mecanismos de herança epigenética paterna do TEA, no qual outros tipos 

celulares (células sanguíneas e neurônios derivados in vitro) estão sendo 

investigados quanto à expressão de sncRNA em pacientes TEA e seus pais. 

Além de realizar uma análise bioinformática com os miRNAs suspeitos de 

estarem relacionados com os temas de interesse do projeto de acordo com a 

literatura existente. Esta análise busca investigar possíveis associações entre 

os genes regulados por estes sncRNAs e as vias biológicas envolvidas com o 

desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo. 
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1.5 Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivos Gerais 

 

Investigar a expressão miRNAs em espermatozoides de pais de pacientes 

diagnosticadas com TEA, buscando identificar possíveis padrões epigenéticos 

relacionados ao TEA. Analisar os miRNAs alvo deste projeto a partir dos bancos 

de dados já existentes, quanto aos genes e vias biológicas associadas. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1) Avaliar os principais genes regulados pelos miRNAs alvo deste projeto; 

2) Identificar as vias biológicas envolvidas com os genes que são 

reguladospelos miRNAs alvo; 

3) Analisar se as vias biológicas identificadas estão relacionadas com os 

processos biológicos de interesse deste projeto. 

 
2. Desenvolvimento 

 
 

2.1 Materiais e Métodos 

 
 

2.1.1 Participantes 

 

Foram convidados a participar os pais de indivíduos com TEA que são 

atendidos na Faculdade de Medicina do ABC - FMABC. Os pais dos pacientes 

que demonstraram interesse em colaborar responderam a um questionário 

referente à presença de transtornos psiquiátricos do entrevistado e/ou de 

familiares de primeiro grau (pais, irmãos e avôs). O critério de inclusão para os 

participantes utilizado foi a presença de diagnóstico clínico de espectro do 

autismo nos filhos destes voluntários. O critério de exclusão foi a presença de 

TEA sindrômico. Já as amostras de sêmen controle foram obtidas a partir de 

voluntários que não tinham histórico de transtornos psiquiátricos apresentado 
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pelos próprios indivíduos e/ou pelos seus pais e irmãos.Foram recrutados 05 

participantes pais e 7 controles. 

Além disso, os prontuários dos pacientes TEA foram analisados para 

obtenção de dados psicossociais, visando a composição de uma análise mais 

completa das possíveis influências ambientais em que estes voluntários podem 

estar envolvidos, uma vez que o projeto se trata da epigenética do transtorno. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – Anexos 1 e 2). O projeto foi aprovado pelo CEP (Número 

do parecer: 4.409.166). 

 
 

2.1.2 Obtenção das amostras 

 

Amostras de sangue dos pacientes diagnosticados com TEA, bem como 

amostras de sêmen e sangue do pai de cada paciente e dos participantes 

controles foram obtidas. A coleta das amostras de sangue foi realizada pela 

equipe da Faculdade de Medicina do ABC - FMABC na residência dos 

voluntários para serem usadas em projetos paralelos sobre herança epigenética 

e as amostras de sêmen foram colhidas na residência dos voluntários e 

transportados por um motoboy contratado diretamente para o laboratório. 

 
2.1.3 Separação dos espermatozoides 

 

O protocolo de separação de espermatozoides inicialmente previsto era o 

método de Percoll, porém, após diversas discussões com o grupo, alteramos 

para o protocolo de Lavagem (SCLB - Somatic Cell Lysis Buffer), visando a 

maior segurança da manipulação das amostras, uma vez que este é um 

protocolo já bem estabelecido no laboratório e pela disponibilidade dos 

reagentes necessários. 

O sêmen dos participantes foi submetido ao método de Lavagem (SCLB - 

Somatic Cell Lysis Buffer) para eliminação de células somáticas da amostra. 

Para cada amostra uma alíquota foi retirada e diluída em água deionizada em 

uma proporção de 1:10, 1:20 ou 1:50, a depender das características da 
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amostra, para a contagem posterior da concentração de espermatozoides por 

mL de cada participante, através da câmara de Neubauer. Como resultado final 

do protocolo de lavagem, obtivemos um pallet dos espermatozoides já 

separados, que foi congelado individualmente no freezer -80°C, para posterior 

extração de RNA total e sncRNAs no projeto. 

Para respeitar o número máximo de células estabelecido pelos protocolos 

de extração, os pellets únicos obtidos após processamento seminal, foram 

separados em 5 pellets menores com a mesma quantidade de células em cada. 

De 1 a 2 pellets foram destinados a extração de RNA total, 1 pellet para a 

extração de DNA (em projetos paralelos do grupo) e o 1 pellet para a extração 

de sncRNA, tendo 1 a 2 pellets extras para utilização posterior se for necessária 

alguma análise adicional. Com exceção de um participante controle (sob 

identificação de “CT9”) que foi dividido em 20 pellets menores devido a alta 

concentração de células e apenas 1 pellet foi utilizado para cada extração. 

 
 

2.1.4 Extração e análise da expressão de RNA total e miRNAs 

 

Em seguida, os pellets, já divididos, foram submetidos à extração do RNA 

utilizando o método fenol/clorofórmio, com um protocolo de Double TRIzol para 

otimizar a extração, conforme segue. É adicionado 0,5 mL de TRIzol gelado ao 

pallet de espermatozoide obtido no processamento seminal anterior, seguido de 

uma homogeneização abundante, vórtex por 5 minutos, uma incubação de mais 

5 minutos e uma centrifugação 12,000g por 30s. Posteriormente mais 0,5 mL de 

TRIzol gelado é adicionado ao sobrenadante, repetindo os passos anteriores. 

Então é adicionado 0,2 mL de clorofórmio. A solução permanece incubada por 3 

minutos e posteriormente centrifugada por 15 minutos a 12000g a 4ºC.Após este 

processo, a solução é dividida em fase aquosa (superior) contendo o RNA; 

interfase, contendo o DNA e a fase orgânica inferior, contendo as proteínas. 

A fase aquosa é separada das demais e segue para a extração de RNA 

total, conforme protocolo do TRIzol ou para a extração de sncRNAs. As 

amostras de RNA total obtidas foram quantificadas utilizando-se o Nanodrop 

como indicativo da quantidade e pureza do RNA e armazenadas congeladas a - 
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80oC até a próxima etapa. Já para a extração dos sncRNAs, a fase aquosa foi 

submetida às etapas do kit miRVana ® (Thermo Fisher Scientific) de acordo com 

as instruções do fabricante e armazenadas congeladas a -80oC. 

A transcrição reversa será realizada utilizando o kit Advanced miRNA 

cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific) de acordo com as instruções do 

fabricante. A análise da expressão será realizada por qPCR utilizando ensaios 

TaqMan Advanced inventoriados para alvos sugeridos na literatura como 

estando relacionados aos TEA (miR-106b, miR-132, miR-23a e miR-146a). Os 

controles endógenos para as análises da expressão de miRNAs serão o let-7a e 

let-7g conforme estabelecido anteriormente no laboratório ( Campagnoli, G et al, 

2020). 

No período destinado à realização deste projeto não houve tempo hábil 

para realizar estas últimas etapas devido a algumas intercorrências, como atraso 

na entrega de kits e reagents e quebra de equipamentos necessários. Porém 

este trabalho terá continuidade em um projeto de mestrado, no qual estes 

processos serão finalizados assim como novas etapas para avançar e 

aprofundar os achados. 

 
2.1.5 Análises de Bioinformática e Estatística dos miRNAs diferencialmente 

expressos e genes alvos 

Uma análise bioinformática foi feita utilizando os miRNAs que 

suspeitamos encontrar alterados nas amostras, por serem alvos sugeridos pela 

literatura como estando relacionados ao TEA (miR-106b, miR-132, miR-23a e 

miR-146a). Com o intuito de avaliar mais profundamente as relações, os genes 

foram pesquisados na plataforma do PubMed   utilizando o nome ou sigla do 

gene em estratégias de pesquisa com termos Mesh para cada gene de 

interesse, como “Autism Spectrum Disorders”; “Neurodeveloment”; “Sperm”; 

“Spermatogenesis”; “Psychiatric Disorders”, e o operador booleano AND. Os 

artigos encontrados foram lidos para confirmação da indicação de relação do 

gene com o TEA e/ou o neurodesenvolvimento. 

Para selecionar os genes-alvo de interesse, foi analisada também a 

expressão destes nas células germinativas masculinas, que serão as células 
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utilizadas nos experimentos deste projeto. Para isso, foi utilizada a plataforma 

Human Protein Atlas, versão 20.1 (Uhlén M et al, 2015; Human Protein Atlas 

disponível em: http://www.proteinatlas.org), com avaliação da expressão do 

mRNA destes genes nas células de interesse do trato reprodutor masculino. 

Os artigos e relações encontradas foram lidos e avaliados e as informações 

relevantes foram anotadas, assim como as que não eram interessantes para 

este projeto foram descartadas. Foram selecionados apenas aqueles genes que 

possuíam pelo menos 1 resultado relevante referente ao transtorno do espectro 

autista e/ou ao neurodesenvolvimento, confirmado pelas estratégias de pesquisa 

no PubMed, e que estavam expressos nas células germinativas masculinas. Não 

foram considerados artigos referentes a relatos de caso únicos ou com enfoque 

para outras condições que não envolvam o neurodesenvolvimento celular. 

Os principais pontos encontrados para alguns genes analisados foram 

resumidos e descritos neste documento (item 2 – Discussão). O número de 

resultados encontrados em cada estratégia de pesquisa para cada gene 

selecionado foi anotado. As tabelas com os resultados se encontram em anexo 

neste documento (Anexo 3). De forma a complementar nossas análises com os 

outros projetos do grupo, realizamos a comparação dos dados já pesquisados 

nestas análises com os encontrados no projeto de outra aluna que estuda as 

alterações epigenéticas do TEA nas células sanguíneas ao invés dos 

espermatozoides. Os genes em comum encontrados nas pesquisas foram 

organizados em uma tabela que se encontra em anexo neste documento (Anexo 

4), sendo uma forma de integrar resultados para enriquecer nossas análises e 

interpretações sobre o tema. 

Posteriormente a busca e análise dos artigos encontrados, os genes 

selecionados foram submetidos à plataforma do Metascape (metascape.org, 

Zhou et al. 2019) e Cytoscape para investigar as vias e processos biológicos que 

os genes estão envolvidos, a partir da geração de gráficos e redes de interação. 

 
2.2. Resultados 

 
 

2.2.1 Separação dos Espermatozoides 
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Os dados de concentração de espermatozoide/mLda amostra de cada 

participante encontra-se logo abaixo, sendo o ID “CT” referente aos controles e 

“PAI” aos participantes pais de pacientes com TEA: 

 
 
 
 

 
 
 

ID* 

 

Data da 

coleta 

 
 
 

Diluição 

Concentração 

(espermatozoides/ 

mL) 

 

Contagem 

total 

 

CT 1 
 

19/05/2022 
 

- 

 

não realizada 
não 

realizada 

PAI 8 24/05/2022 1 : 20 8,55 X 106 111,2 X 106 

PAI 16 26/05/2022 1 : 20 16,2 X 106 210,6 X 106 

PAI 12 27/05/2022 1 : 20 12,2 X 106 158,6 X 106 

CT 9 23/06/2022 1 : 20 81,9 x 106 1,06 x 1010 

PAI 20 10/07/2022 1 : 50 112,1 x 106 8,63 x 106 

PAI 24 11/07/2022 1 : 20 39,1 x 106 508,3 x 106 

CT 13 18/07/2022 1 : 20 14,7 x 106 190,4 x 106 

CT 21 23/09/2022 1 : 10 3,02 x 106 39,3 X 106 

CT 25 23/09/2022 1 : 20 23,0 x 106 299 x 106 

CT 2 03/06/2022 1:20 10,05 x 106 50,25 x 106 

CT 17 07/09/2022 1:10 - - 

 

Quadro 1: Dados sobre diluição e concentração das 

amostras de sêmen dos pais de pacientes e controles. 

 

 
Os participantes controles “CT2” e “CT17” foram excluídos do estudo por 

falta de continuidade da coleta de sangue e por baixa qualidade seminal, 

respectivamente. Assim, o número amostras que seguiram para as extrações 

foram de 5 participantes pais e 5 participantes controles. 
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2.2.2 Análise de RNA e miRNA 

 

O RNA e o miRNA extraídos foram analisados por meio do Nanodrop. O 

resultado das quantificações do RNA total extraído das amostras dos 

participantes pais e controles se encontra no quadro abaixo: 

 
 
 
 

 

ID* 

Concentração de 

espermatozoides 

Razão 

(A260/A280) 

Concentração 

(ng/ul) 

CT 1 não realizada 1,72 308,4 

PAI 8 22,24 X 106 1,76 356.1 

PAI 16 42,12 X 106 1,69 392,6 

PAI 12 31,72 X 106 1,64 206,4 

CT 9 530 X 106 2,07 711.3 

PAI 20 22,43 X 106 1.69 255.1 

PAI 24 101,6 X 106 1,69 145,7 

CT 13 38,08 X 106 1,76 390,7 

CT 21 7,86 X 106 1,68 239.4 

CT 25 59,8 X 106 1,69 206.5 

 

Quadro 2: Resultados de quantificações de RNA 

extraído pelo método de Double TRIzol. 

 
 

 
2.2.3 Análises Bioinformáticas: 

 

As análises bioinformáticas realizadas a partir dos miRNAs escolhidos 

como alvos deste estudo estão descritas abaixo. A análise está apresentada 

considerando cada miRNA separadamente. 
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-miR-106b-5p 

 

 
No PubMed, utilizando as estratégias de pesquisa descritas 

anteriormente, 78 genes alvos do miR-106b-5p apresentaram pelo menos um 

resultado relevante que o relaciona com o TEA e/ou com neurodesenvolvimento 

e estão também expressos nas células germinativas (AGO1, APP, ARHGEF7, 

ATG7, BCL6, BRD4, C16orf72, C9orf72, CHD2, CRK, CSDE1, CEL3, DDHD1, 

DIP2A, EIF4E, ELAVL2, ENPP5, ESR1, FBXW11, FXR1, FYN, GTDC1, HDAC4, 

IQSEC1, IQSEC2, JAK1, LRRC40, MAPK1, MBD2, MECP2, MFN1, MFN2, 

MRTFB, NAV2, NBEA, NCOR1, NDEL1, NEDD4L, NEUROD2, NEUROG1, 

NEUROG2, NPAS2, NPAS3, NRP2, NTRK2, NTRK3, PAFAH1B1, PARP6, 

PDGFB, PER1, PHF6, PPP2CA, PREX1, PTBP1, PTEN, PURA, QKI, REST, 

RIMS2, RORA, RUMX1, SATB1, SIN3B, SOX4, STAT3, SUMF1, SYNCRIP, 

SYNE2, SYTL4, TAOK2, TCF4, TET2, THRB, TNFAIP1, TRIM32, VTI1A, WNK1, 

XIAP). A tabela com os nomes completos dos genes selecionados assim como 

os resultados encontrados nas pesquisas do PubMed se encontram em anexo 

neste documento (Anexo 3). 

A análise do Metascape possibilitou a observação e identificação dos 

principais processos e vias biológicas relacionadas com os genes-alvos obtidos 

a partir da análise pelo miRDB e TargetScan (Figura 1). Esses processos 

incluem comportamento, regulação celular em resposta ao estresse, regulação 

negativa da diferenciação celular, regulação do ciclo celular mitótico, migração 

neuronal, comportamento reprodutivo e outros. Além disso, esta plataforma 

possibilita a observação da rede de interação dos genes-alvo identificados, 

ilustrando os termos enriquecidos (processos biológicos) relacionados (Figura 2). 

O Metascape permite também a observação dessa interação dos genes-alvo em 

nível protéico. A rede resultante contém o subconjunto de proteínas que formam 

interações físicas com pelo menos outro membro da lista de genes-alvos e a 

rede de proteínas densamente conectadas identificadas após aplicação do 

algoritmo de detecção de complexo molecular (MCODE) (Figura 3). As cores 

vermelhas, azuis ou verdes representam os complexos moleculares e a cor 
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cinza indica as vias que são coincidentes. Os genes associados com as redes 

MCODE identificadas foram reunidos e estão indicadas na Figura 4. 

 
 
 
 

 

 
Figura 1. Mapa de calor referente aos principais processos e vias biológicas dos 

genes-alvos regulados pelo miR-106b-5p, que possuem alguma relação com o 

TEA e/ou com o neurodesenvolvimento e estão também expressos nas células 

germinativas masculinas. Este mapa foi produzido na plataforma Metascape e 

mostra a relevância dos genes-alvo em relação aos processos biológicos: 

quanto mais escura a cor e mais longa a barra, maior a relevância dos gene-alvo 

para o referido processo (indicado à direita da figura). 
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Figura 2. Rede de conexão dos termos enriquecidos relacionados aos genes-alvo 

do miR106b-5p relacionados ao TEA e/ou ao neurodesenvolvimento e expressos 

em células germinativas masculinas. Gráfico produzido pelo Metascape e colorido 

por valor de p, os termos que contêm mais genes tendem a ter um valor de p mais 

significativo. 
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Figura 3. Rede de interação proteína-proteína e componentes MCORE 

identificados nas listas de genes-alvos regulados pelo miR-106b-5p relacionados 

com o TEA e/ou neurodesenvolvimento e que estão expressos nas células 

germinativas masculinas. O algoritmo de detecção de complexo molecular 

(MCODE) foi aplicado para identificar componentes de rede densamente 

conectados. 
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MCORE 1 MCORE 2 MCORE 3 

APP STAT3 PURA 

AGO1 PDGFB PTEN 

QK1 CRK ESR1 

CSDE1 NTRK2  

FXR1 FYN  

SYNCRIP   

 
 

 

Figura 4 – Genes associados às proteínas presentes em cada MCORE resultante 

das análises da Figura 3. 

 
-miR-146a-5p 

 

 
No PubMed, utilizando as estratégias de pesquisa, 73 genes alvos do miR- 

146a-5p apresentaram pelo menos um resultado relevante que relaciona o gene 

com o TEA e/ou o neurodesenvolvimento e apresenta expressão nas células 

germinativas masculinas (ATG7, AUTS2, BCL11A, BRD4, C16orf72, C9orf72, 

CASK, CASP7, CCL5, CELF1, CLN5, CNTF, CRK, CUL4B, CUL5, CXADR, 

DDHD1, DLGAP2, EHMT2, FLNA, FZD3, GABPA, GDNF, GRSF1, HDAC8, 

IRAK1, KDM2B, KLF7, KMT2D, LIN28A, MAPT, MARK1, MTR, MYO5A, MYT1, 

NF2, NOVA1, NRAS, NRP2, NSD1, PCSK6, PER1, PNKP, POU3F2, PTPN1, 

PTPRA, PUM1, QKI, RAC1, RIMS2, ROBO1, SCN1A, SIN3A, SLC9A6, SMAD4, 

SMARCA5, SORT1, SOX5, SPI1, STAU2, STRN, SV2C, SYT1, TANC2, TET2, 

TIMELESS, TNIK, TOR1A, TRIP12, UBA6, VTI1B, WDFY4, XIAP). A tabela com 

os nomes completos dos genes selecionados assim como os resultados 

encontrados nas pesquisas do PubMed se encontram em anexo neste documento 

(Anexo 3). 

A análise do Metascape possibilitou a observação e identificação dos 

principais processos e vias biológicas relacionadas com os genes-alvos obtidos a 

partir da análise pelo miRDB e TargetScan (Figura 5). Esses processos incluem 

desenvolvimento de projeção neuronal, regulação de modificação de histonas, 

modificação de histonas, migração neuronal, morfogênese tecidual, 
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neurodesenvolvimento, regulação celular em resposta ao estresse, que merecem 

destaque e outros. Além disso, esta plataforma possibilita também a observação 

da rede de interação dos genes-alvo identificados, ilustrando os termos 

enriquecidos (processos biológicos, vias canônicas) relacionados (Figura 6). O 

Metascape permite também a observação dessa interação dos genes-alvo em 

nível protéico. A rede resultante contém o subconjunto de proteínas que formam 

interações físicas com pelo menos outro membro da lista de genes-alvos e a rede 

de proteínas densamente conectadas identificadas após aplicação do algoritmo 

de detecção de complexo molecular (MCODE) (Figura 7). As cores vermelhas e 

azuis representam os complexos moleculares e a cor cinza indica as vias que são 

coincidentes. Os genes associados com as redes MCODE identificadas foram 

reunidos e estão indicadas na Figura 8. 

 
 

Figura 5. Mapa de calor referente aos principais processos e vias biológicas dos 

genes-alvos regulados pelo miR-146a-5p, que possuem alguma relação com o 

TEA e/ou com o neurodesenvolvimento e estão também expressos nas células 

germinativas masculinas. Este mapa foi produzido na plataforma Metascape e 

mostra a relevância dos genes-alvo em relação aos processos biológicos: quanto 

mais escura a cor e mais longa a barra, maior a relevância dos gene-alvo para o 

referido processo (indicado à direita da figura). 
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Figura 6. Rede de conexão dos termos enriquecidos relacionados aos genes-alvo 

do miR146a-5p relacionados ao TEA e/ou ao neurodesenvolvimento e expressos 

em células germinativas masculinas. Gráfico produzido pelo Metascape e colorido 

por valor de p, os termos que contêm mais genes tendem a ter um valor de p mais 

significativo. 
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Figura 7. Rede de interação proteína-proteína e componentes MCORE 

identificados nas listas de genes-alvos regulados pelo miR-146a-5p relacionados 

com o TEA e/ou neurodesenvolvimento e que estão expressos nas células 

germinativas masculinas. O algoritmo de detecção de complexo molecular 

(MCODE) foi aplicado para identificar componentes de rede densamente 

conectados. 
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Figura 8. Genes associados às proteínas presentes em cada MCORE resultante 

das análises da Figura 7. 

 

 
-miR-132-5p 

 

 
No PubMed, utilizando as estratégias de pesquisa, 72 genes, alvos do miR- 

132-5p, apresentaram pelo menos um resultado relevante que relaciona o gene 

com o TEA e/ou o neurodesenvolvimento e apresenta expressão nas células 

germinativas masculinas (AHR, AKT1, APBA2, AR, ASTN2, ATXN1, BCL2, 

CAMK2B, CASK, CCNK, CTCF, CYTH2, DIP2A, DISC1, EGR3, EPHB2, ESR2, 

FGFR1, FICD, FIS1, FOXK1, FRAT1, FSCN1, GATA2, GNAL, HDAC4, HIP1, 

IGF1R, IL6R, INPP5E, IQSEC1, IQSEC2, KMT2C, MAPK1, MBD3, MCF2L, 

MFN1, MITF, MPO, MTR, NCS1, NFIA, NLGN2, NPHP1, NR4A1, NRXN3, NSD1, 

OLIG1, PAFAH1B1, PGF, PHB2, PHF21A, PREX1, PTPRN2, RHOBTB2, 

SMARCB1, SNAP25, SOX11, SPRED2, STX16, STXBP5, SYNE2, TET3, TFAM, 

THRB, TNFAIP1, TNPO3, TOR1A, TSC1, VAMP2, VDR, VIPR2). A tabela com os 

nomes completos dos genes selecionados assim como os resultados encontrados 

nas pesquisas do PubMed se encontram em anexo neste documento (Anexo 3). 
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A análise do Metascape possibilitou a observação e identificação dos 

principais processos e vias biológicas relacionadas com os genes-alvos obtidos a 

partir da análise pelo miRDB e TargetScan (Figura 9). Esses processos incluem 

comportamento, regulação de localização celular, receptores nucleares, 

organização de membrana, regulação do desenvolvimento da espinha dendrítica, 

que merecem destaque e outros. Além disso, esta plataforma possibilita a 

observação da rede de interação dos genes-alvo identificados, ilustrando os 

termos enriquecidos (processos biológicos) relacionados (Figura 10). O 

Metascape permite também a observação dessa interação dos genes-alvo em 

nível protéico. A rede resultante contém o subconjunto de proteínas que formam 

interações físicas com pelo menos outro membro da lista de genes-alvos e a rede 

de proteínas densamente conectadas identificadas após aplicação do algoritmo 

de detecção de complexo molecular (MCODE) (Figura 11). A cor vermelha 

representa os complexos moleculares e a cor cinza indica as vias que são 

coincidentes. Os genes associados com as redes MCODE identificadas foram 

reunidos e estão indicadas na Figura 12. 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Mapa de calor referente aos principais processos e vias biológicas dos 

genes-alvos regulados pelo miR-132-5p, que possuem alguma relação com o 

TEA e/ou com o neurodesenvolvimento e estão também expressos nas células 

germinativas masculinas. Este mapa foi produzido na plataforma Metascape e 

mostra a relevância dos genes-alvo em relação aos processos biológicos: quanto 
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mais escura a cor e mais longa a barra, maior a relevância dos gene-alvo para o 

referido processo (indicado à direita da figura). 

 
 

 

Figura 10. Rede de conexão dos termos enriquecidos relacionados aos genes- 

alvo do miR132-5p relacionados ao TEA e/ou ao neurodesenvolvimento e 

expressos em células germinativas masculinas. Gráfico produzido pelo 
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Metascape e colorido por valor de p, os termos que contêm mais genes tendem a 

ter um valor de p mais significativo. 
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Figura 11. Rede de interação proteína-proteína e componentes MCORE 

identificados nas listas de genes-alvos regulados pelo miR-132-5p relacionados 

com o TEA e/ou neurodesenvolvimento e que estão expressos nas células 

germinativas masculinas. O algoritmo de detecção de complexo molecular 

(MCODE) foi aplicado para identificar componentes de rede densamente 

conectados. 
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Figura 12 – Genes associados às proteínas presentes em cada MCORE 

resultante das análises da Figura 11. 

 
 

-miR-23a-5p 

 

 
No PubMed, utilizando as estratégias de pesquisa, 67 genes, alvos do miR- 

23a-5p, apresentaram pelo menos um resultado relevante que relaciona o gene 

com o TEA e/ou o neurodesenvolvimento e apresenta expressão nas células 

germinativas masculinas (ADAM10, ARHGEF2, ARNT, AUTS2, BLOC1S6, BRD4, 

CCL5, CDC42, CHD4, CLN8, CLOCK, CUL5, DENR, DNMT3A, EIF4EBP2, 

ESR2, FIS1, FZR1, GDNF, GRSF1, GTDC1, HDA4C3, HDAC4, IQSEC1, IRAK1, 
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KMT2B, LRRC40, MAPK1, MAPK13, MBD1, METTL14, MFN1, MYO1E, NAV2, 

NCAN, NEGR1, NEUROD1, NF1, NFASC, NFIA, NRG1, NRG2, NTRK3, PCSK6, 

PER1, PGR, PHB2, PREX1, PRMT7, RFX1, SORT1, SOX4, ST8SIA2, SUMF1, 

SV2A, SYN1, SYNGAP1, SYT2, SYTL4, TIMELESS, TMLHE, TNFAIP1, TNIK, 

TOR1A, UBE2N, VDR, WNK1). A tabela com os nomes completos dos genes 

selecionados assim como os resultados encontrados nas pesquisas do PubMed 

se encontram em anexo neste documento (Anexo 3). 

A análise do Metascape possibilitou a observação e identificação dos 

principais processos e vias biológicas relacionadas com os genes-alvos obtidos a 

partir da análise pelo miRDB e TargetScan (Figura 13). Esses processos incluem 

regulação dos níveis de neurotransmissores, comportamento, organização 

sináptica, morfogênese tecidual, desenvolvimento do sistema nervoso autônomo, 

desenvolvimento de projeção neuronal, que merecem destaque e outros. Além 

disso, esta plataforma possibilita a observação da rede de interação dos genes- 

alvo identificados, ilustrando os termos enriquecidos (processos biológicos) 

relacionados (Figura 14). O Metascape permite também a observação dessa 

interação dos genes-alvo em nível protéico. A rede resultante contém o 

subconjunto de proteínas que formam interações físicas com pelo menos outro 

membro da lista de genes-alvos e a rede de proteínas densamente conectadas 

identificadas após aplicação do algoritmo de detecção de complexo molecular 

(MCODE) (Figura 15). A cor vermelha representa os complexos moleculares e a 

cor cinza indica as vias que são coincidentes. Os genes associados com as redes 

MCODE identificadas foram reunidos e estão indicadas na Figura 16. 
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Figura 13.Mapa de calor referente aos principais processos e vias biológicas dos 

genes-alvos regulados pelo miR-23a-5p, que possuem alguma relação com o 

TEA e/ou com o neurodesenvolvimento e estão também expressos nas células 

germinativas masculinas. Este mapa foi produzido na plataforma Metascape e 

mostra a relevância dos genes-alvo em relação aos processos biológicos: quanto 

mais escura a cor e mais longa a barra, maior a relevância dos gene-alvo para o 

referido processo (indicado à direita da figura). 
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Figura 14. Rede de conexão dos termos enriquecidos relacionados aos genes- 

alvo do miR-23-5p relacionados ao TEA e/ou ao neurodesenvolvimento e 

expressos em células germinativas masculinas. Gráfico produzido pelo 

Metascape e colorido por valor de p, os termos que contêm mais genes tendem a 

ter um valor de p mais significativo. 
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Figura 15. Rede de interação proteína-proteína e componentes MCORE 

identificados nas listas de genes-alvos regulados pelo miR-23-5p relacionados 

com o TEA e/ou neurodesenvolvimento e que estão expressos nas células 

germinativas masculinas. O algoritmo de detecção de complexo molecular 

(MCODE) foi aplicado para identificar componentes de rede densamente 

conectados. 
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Figura 16 – Genes associados às proteínas presentes em cada MCORE 

resultante das análises da Figura 15. 

 
 

 
2.2.4 Análise Conjunta dos Quatro miRNAs alvos 

 

O Cytoscape é um software de bioinformática que possibilita a visualização 

de redes de interação molecular e integração de perfis de expressão gênica. 

Nesta análise foi utilizada uma tabela única que continha uma coluna para cada 

miRNA (miR-146a-5p, miR-23a-5p, miR-106b-5p, miR-132-5p) seguida dos genes 

alvos selecionados para cada miRNA nas plataformas Targetscan e miRDB. 

Desta forma, o Cytoscape apresentou uma análise de relação entre os quatro 

miRNAs e os respectivos genes que são regulados por eles, como mostra a 

Figura 17. Podemos observar nesta rede de interação que 5 genes, identificados 

em vermelho (PER1, TNFAIP1, MFN1, IQSEC1, BRD4), foram comuns a todos os 

4 miRNAs analisados.Além disso, 35 genes foram comuns a dois dos quatro 

miRNAs, identificados em verde, tendo o mir-106b-5p e mir-23a-5p o maior 

número de genes alvos em comum (12 genes). 
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Figura 17: Rede de interação gerada a partir do Cytoscape. A figura ilustra 

ainteração entre os miRNAs miR-106b-5p, miR-146b-5p, miR-132-5p e miR-23a- 

5p, identificados em azul e os genes que são regulados por cada um deles, 

identificados em cinza. Os genes identificados em vermelho representam aqueles 

que são alvos comuns a 3 miRNAs diferentes e, em verde, estão indicados os 

genes comuns a dois dos quatro miRNAs analisados. 

 
 

 
A plataforma fornece a interação entre os genes alvos dos miRNAs 

estudados aqui a partir do fornecimento da lista desses genes (Figura 18), bem 

como a lista dos processos biológicos relacionados ao neurodesenvolvimento 

e/ou ao TEA com o número de genes alvos envolvidos em cada processo (Figura 

19). 

 

Figura 18: Imagem gerada pelo Cytoscape - Mapa topográfico de interação entre 

genes e proteínas correspondentes regulados pelos miRNAs alvo (mir-106-5p, 

miR-23a-5p, miR132-5p, miR-146b-5p). 
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Figura 19: Exemplo de tabela gerada pelo Cytoscape indicando as vias biológicas 

associadas aos miRNAs analisados e seus genes-alvo. A tabela mostra a 

quantidade de genes que estão relacionados com o processo biológico em 

questão. 

 
 

A partir da rede mostrada na Fig. 18, o software calculou o número de 

arestas, que representam as ligações entre os genes, representados pelos 215 

nós (genes). Foram registradas 1250 arestas ligando esses genes. Além disso, o 

programa gera métricas como os “degrees”, que representam o número de nós 

(genes) ligados a cada gene; sendo assim, quanto maior for o degree mais 

interações o gene possui. Levando em consideração esta métrica é possível 

personalizar os gráficos para enfatizar quais genes têm maior grau de interação 

com os demais e quais têm interação menor (Figura 20). O alto grau de interação 

e relação entre os genes e vias biológicas fica evidenciado a partir da imagem e 

dados gerados. Com isso, diferentes análises são possíveis de serem realizadas 

a depender do enfoque de interesse. 
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Figura 20: Rede de interação gerada pelo Cytoscape enfatizando os nós (genes) 

com o maior degree, ou seja, com maior número de interações com outros genes. 

 

 
2.2.5 Genes-alvo comuns aos miRNAs analisados e vias biológicas 

envolvidas 

 

Durante a análise dos miRNAs de interesse, foi possível observar a 

repetição de alguns genes-alvo selecionados. Ao todo foram contabilizados 49 

genes dentre os selecionados que são alvos de mais de um miRNA, sendo 40 

destes genes regulados por dois dos quatro miRNAs analisados e 9 regulados por 

três dos quatro miRNAs. 
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Quadro 3 – Genes selecionados que apresentavam regulação por mais de um 

miRNA pesquisado 

 

 
A Plataforma do Metascape também possibilita uma análise e comparação 

dos quatro miRNA simultaneamente quanto às vias biológicas associadas (Figura 

21), sendo que quanto mais escura a cor, maior relevância do miRNA para o 

processo em questão e vice-versa. Na clusterização realizada pelo software 

observa-se que os miRNAs miR-106b e miR-146a são mais semelhantes entre si 
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do que aos outros dois miRNAs no que diz respeito ao envolvimento com os 

processos biológicos identificados. 

 
 
 

Figura 21: Comparação entre as vias biológicas relacionadas com cada um dos 

quatro miRNAs analisados na plataforma do Metascape, em que as cores mais 

fortes representam uma associação maior e as mais claras consequentemente 

uma menor associação desta via com o miRNA em questão. 

 
2.2.6 As análises biológicas dos espermatozoides no contexto dos 

resultados das análises de bioinformática obtidos 

 

Os resultados da análise de bioinformática mostraram que os miRNAs 

escolhidos como alvos deste estudo estão relacionados a processos importantes 

no contexto do TEA como neurogênese, desenvolvimento do sistema nervoso, 

comportamento e organização de sinapses. As análises mostraram também 

alguns dos genes alvos desses miRNAs estão expressos nas células 

germinativas masculinas. Assim, na etapa experimental deste estudo, será 

realizada a análise da expressão dos miRNAs alvos deste estudo; caso haja 

alteração na expressão, será avaliada também a expressão dos genes alvos mais 

relevantes indicados pela análise de bioinformática. 
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2.2.7 Discussão 

 
A partir das análises bioinformáticas, muitos genes selecionados no 

processo demonstram relações importantes com o neurodesenvolvimento celular, 

comportamento social, TEA e outras vias biológicas relevantes para este estudo. 

Nas redes e mapas de calor obtidos a partir da plataforma Metascape, é possível 

observar que processos biológicos como comportamento, desenvolvimento de 

projeções neuronais, sinalização de sinapses, migração neuronal e modificação 

de histonas aparecem como vias principais presentes. Sendo que algumas delas, 

como o comportamento aparecem em mais de um miRNA. Além disso, os mapas 

de interação de vias e proteínas demonstram o alto grau de associação e ligação 

entre eles, sugerindo que alterações em um ou mais destes genes podem gerar 

consequências importantes para os demais. Os mapas e redes que apresentam a 

comparação entre os quatro miRNAs demonstram que eles possuem associações 

importantes com as vias biológicas de interesse, com destaque para o miR-106b- 

5p, que apresenta grau de relação maior quando comparado aos demais miRNAs 

na maioria das vias analisadas. 

 

Já na plataforma do Cytoscape, foi possível observar também este grau de 

relação entre as vias biológicas comuns, como foi indicado pela análise no 

Metascape, e também a relação entre os miRNAs analisados, demonstrado 

através dos genes em comum a dois ou mais scnRNAs. Estas associações 

enfatizam a possibilidade de haver um efeito maior sobre a regulação dos genes 

que se repetem em mais de um miRNA quando estes se encontram com 

expressão alterada em conjunto. O programa também permite analisar diferentes 

métricas para identificar a relevância dos genes de acordo com o foco de análise 

desejado. Estas diversas possibilidades enriquecem as análises e fornecem 

dados importantes para o direcionamento da continuidade do estudo. Alguns 

genes e suas relações principais foram selecionados para discussão nesta 

sessão de acordo com sua relevância. 

 

O gene NBEA, regulado pelo miR-106b-5p, codifica a neurobeachin, uma 

proteína altamente expressa no cérebro e que tem função de ancoragem de 

quinase que atua em diversos processos celulares como o tráfico de vesículas, 

liberação de neurotransmissores, consolidação de memória de curto prazo e 

estrutura da função sináptica (Mulhern, et al, 2018; Muellerleile, et al, 2020; Wise, 
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et al, 2015). Tem localização em uma região frágil comum, FRA 13A ,em 

humanos, o que torna este gene mais vulnerável a alterações durante o ciclo 

celular e neurodesenvolvimento (Muellerleile, et al, 2020; Nuytens, et al, 2013). 

Com isso, de acordo com a literatura, é um gene candidato ao transtorno do 

espectro autista, a partir de estudos de identificação de microdeleções, variantes 

de novo e translocação recíproca equilibrada envolvendo o gene NBEA em 

pacientes com TEA (Mulhern, et al, 2018). A exclusão ou diminuição nos níveis 

dessa proteína, em modelos animais experimentais, indica prejuízo na função 

sináptica, na aprendizagem espacial, memória e alterações no comportamento 

social, relacionados ao TEA (Muellerleile, et al, 2020; Wise, et al, 2015). 

O gene PTEN, também regulado pelo miR-106b-5p, têm forte relação nos 

estudos com processos do neurodesenvolvimento e com o TEA, exercendo um 

papel importante principalmente na proliferação neuronal, migração, 

sobrevivência, morfologia, sinapse, plasticidade do sistema nervoso e vários 

outros processos relacionados (Skelton et al., 2020). Com o avanço dos estudos a 

relação de alterações no gene PTEN com o neurodesenvolvimento e o TEA tem 

sido cada vez mais reforçada, se relacionado com comprometimento cognitivo, 

atraso no desenvolvimento global, de função motora e de fala (Cummings, K, et 

al, 2022; Skelton et al., 2020). O gene PTEN é também fundamental para a 

motilidade dos espermatozoides (Zhang et al., 2018 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29274354/). 

Outro gene que está associado a vários transtornos psiquiátricos e tem 

sido tratado como um gene candidato para o transtorno do espectro autista é o 

DLGAP2, regulado pelo miR-146a-5p. Este desempenha papéis essenciais em 

organizações e funções sinápticas, sinalização neuronal e comportamentos 

sociais (Jiang-Xie LF, et al, 2014; Schrott R, et al, 2020). DLGAP2 é um gene que 

além de apresentar expressão no cérebro, exibe uma conhecida expressão 

paterna nos testículos, sendo assim um gene já estudado quanto a herança 

paterna de marcas epigenéticas. Um estudo demonstrou que homens expostos a 

condições ambientais como à cannabis, por exemplo, apresentaram 

hipometilação do DNA das células germinativas em comparação com os 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29274354/
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controles, reforçando a importância do estudo desse gene para a herança 

epigenética paterna do TEA (Schrott R, et al, 2020). 

Estudos sobre o padrão de metilação para regulação epigenética do TEA 

destacaram alguns genes candidatos para o transtorno, como o gene BCL2, 

regulado pelo miR-132-5p,que codifica uma proteína de membrana externa 

mitocondrial importante para a sobrevivência celular em situações estressantes 

(Nguyen, et al, 2010). Alterações em BCL2 foram associadas a alterações no 

desenvolvimento cerebral, na função cognitiva e no atraso intelectual grave em 

alguns pacientes, podendo ter expressão diminuída em pacientes com TEA, 

devido ao aumento dos níveis de metilação na região promotora do gene 

(Nguyen, et al, 2010). O gene BCL2 também está relacionado à fertilidade 

masculina (Mostafa et al., 2014 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25168538/) 

Outros estudos indicam que genes importantes para a migração neuronal 

durante o neurodesenvolvimento, como o PAFAH1B1, também regulado pelo miR-

132-5p, participam da orientação e manutenção de sinapses no desenvolvimento 

pós-natal do sistema nervoso, indicando que podem estar relacionados com 

transtornos do neurodesenvolvimento (Lionel AC, et al, 2014). Assim como outros 

genes previamente citados, o PAFAH1B1 foi relatado como um gene importante 

para a espermatogênese (Yao et al., 2015 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26380866/). Este gene parece ter um aspecto 

ainda mais relevante para o presente estudo, uma vez que também está 

envolvido na fertilização e no desenvolvimento embrionário inicial (Yao et al., 

2015). Isto indica a importância de estudar a expressão do miR-132 e do gene 

PAFAH1B1 em nossas amostras. 

O AUTS2 por sua vez, regulado pelo mir-23a-5p,é um gene que está 

associado com diversos processos do neurodesenvolvimento, com destaque para 

a migração neuronal e formação das sinapses, por ser um ativador transcricional 

de outros genes específicos do sistema nervoso (Hori, Kei, and Mikio Hoshino, 

2017; Hori, Kei et al, 2014; Kondrychyn, Igor et al, 2017). Com isso, estudos 

indicam forte relação do gene AUTS2 com funções neurológicas e traços 

cognitivos em humanos e animais, relacionando a regulação inadequada do gene 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25168538/
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com distúrbios neurológicos e comportamentais, como o TEA. (Oksenberg, Nir et 

al, 2013; Hori, Kei, and Mikio Hoshino, 2017; Yamashiro, Kunihiko et al, 2020). 

Variantes genômicas estruturais e polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) 

no gene se relacionam com essas alterações neurodesenvolvimentais e 

neurocognitivas, indicam o AUTS2 como um   gene de susceptibilidade para o 

TEA (Hori, Kei e Mikio Hoshino, 2017). 

RORA (RAR related orphan receptor A), também regulado pelo miR-23a- 

5p, é um gene membro de uma família de receptores hormonais nucleares, 

estando envolvido com regulação transcricional e do relógio circadiano, com 

processos de neuroproteção à estresse oxidativo e inflamação, desenvolvimento 

cerebelar, diferenciação celular entre outras funções que exercem influência nos 

aspectos relacionados com o TEA, tornando este gene um potencial gene de 

suscetibilidade para o transtorno (Nguyen, et al, 2010). Estudos em camundongos 

deficientes para o RORA indicaram comportamentos restritos semelhantes ao 

TEA, e de padrões epigenéticos alterados para o gene, destacando a importância 

de mais estudos sobre o gene e sua relação com o transtorno do espectro autista, 

epigenética e com o neurodesenvolvimento (Nguyen, et al, 2010). O gene Rora 

também foi descrito como importante para a espermatogênese em ratos (Mandal 

et al., 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032151/). 

Ademais, mesmo nos genes que não apresentavam resultados relevantes 

no PubMed para o TEA e/ou neurodesenvolvimento, a grande maioria apresentou 

resultados significativos para transtornos psiquiátricos no geral, o que não deixa 

de ser uma observação importante, já que os transtornos psiquiátricos 

apresentam grande interação e relação entre eles, de forma que um gene que se 

apresenta alterado em um transtorno pode ter alguma influência, mesmo que 

ainda não identificada, em outro (Marshall, Nature Magazine, 2020). 

É importante mencionar que a pesquisa dos miRNAs de interesse nas 

plataformas miRDB e TargetScan resultou diferenças importantes na lista dos 

genes-alvo fornecida em cada uma; embora alguns estivessem presentes em 

ambas as plataformas, vários outros aparecerem em uma ou outra, o que 

ressaltou a importância de não basear uma análise bioinformática em apenas 

uma plataforma de pesquisa. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032151/


54  

 

 
Para complementar e integrar os resultados encontrados com os outros 

projetos do grupo, foi feita a comparação das análises realizadas neste projeto e 

no projeto da aluna Larissa Naisa Acerbi da Silva, cujo título do projeto é 

“Investigação da expressão de miRNA em células sanguíneas de indivíduos 

diagnosticados com transtorno do espectro autista (TEA) e de pais de indivíduos 

com TEA”. A comparação e as tabelas com os genes-alvo em comum, 

encontrados tanto em células germinativas masculinas quanto em células 

sanguíneas para os mesmos miRNAs, se encontram em anexo neste documento 

(Anexo 4). A comparação entre as análises bioinformática destes dois projetos, 

juntamente com um terceiro que analisa neurônios derivados in vitro está sendo 

feita com a intenção de publicação de um artigo discutindo diferenças, 

semelhanças e achados importantes nestes três tipos celulares e formas de 

realizar as análises bioinformática. 

Como já era esperado, existe uma certa dificuldade em recrutar voluntários 

que estejam dispostos a fornecer amostras de sangue e sêmen para o projeto, 

uma vez que a investigação seminal ainda é tratada como um assunto delicado, 

principalmente no caso de famílias que já atravessam processos difíceis 

relacionados ao diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com TEA. Três 

famílias não aceitaram participar, apesar de tentarmos facilitar ao máximo o 

processo, como estabelecendo a possibilidade de coleta domiciliar com a retirada 

por um motoboy contratado. Porém, estamos em contato com diversos 

prontuários e novas famílias para continuar o recrutamento e as análises previstas 

em projetos posteriores, assim como as análises psicosociais coletadas dos 

prontuários dos participantes.  

Para realizar as análises de expressão de miRNAs por meio de RT-qPCR, 

é necessária uma extração, separação e purificação do RNA de alta qualidade. 

Um dos métodos mais utilizados para este importante passo é o método de fenol- 

clorofórmio simples, inicialmente previsto para este projeto. Durante o início das 

extrações programadas tivemos dificuldades para obter RNA com concentração e 

razão adequadas. Com isso, o protocolo de extração simples de fenol/clorofórmio 

foi adaptado ao longo da pesquisa, após percebemos que a extração de RNA de 

espermatozoides requer etapas extras e/ou a adição de novos reagentes para 

otimizar a lise destas células e liberação do RNA. Desta forma, investigações na 

literatura e testes de adaptações do protocolo foram realizados na tentativa de 

adequar e melhorar os resultados. 
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Visto isso, padronizamos o protocolo do Double TRIzol para as extrações, 

em que o reagente é adicionado em duas etapas ao invés de uma única como no 

protocolo original. Este processo de testes e adaptações de protocolo levou um 

tempo não previsto na realização deste projeto, fazendo com que as etapas 

seguintes fossem realizadas mais tardiamente. Porém, não se pode deixar de 

lado todo o aprendizado e treinamento obtido neste processo, importante não 

apenas para a realização posterior do estudo, mas também para o 

amadurecimento pessoal e profissional. Após este processo de estudo, o grupo 

visa elaborar e publicar um artigo referente a metodologias e protocolos de 

extração não só de RNA mas também de DNA de espermatozoides. Além disso, 

outro artigo está sendo elaborado com intenção de publicaçao referente aos 

achados das análises in silico deste pojeto em comparação com os  achados de 

outros projetos do grupo de pesquisa com células sanguíneas e neurônios 

derivados dos mesmos participantes.
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3. Conclusão 

 
Os resultados obtidos na análise bioinformática desses microRNAs 

reforçam a indicação de relação com o TEA, uma vez que os genes regulados por 

esses microRNAs estão associados com vias e processos do 

neurodesenvolvimento celular e outros importantes para o transtorno do espectro 

autista (TEA), como comportamento e regulação epigenética. O seguimento do 

projeto se mostra ainda mais necessário para continuar as análises e 

entendimento do funcionamento destas interações, relações e influências que as 

alterações na expressão dos miRNAs podem exercer nestas vias biológicas de 

interesse e no desenvolvimento de Transtorno do Espectro do Autismo e sua 

herança paterna. 
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5. Anexos 

 
 

5.1 ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPANTE ADULTO 

CONTROLE: 

 
Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP- 

EPM) Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências (USP - IB) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE ADULTO CONTROLE) 

 
Prezado(a) Participante, 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa sobre 

“HERANÇA EPIGENÉTICA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

(TEA): INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE sncRNA”, que está sendo 

desenvolvida por Gabriella Mesas Campagnoli, sob a orientação da Profa. Dra. 

Taiza Stumpp (EPM UNIFESP; Tel: 5576-4262 ou 5576-4848 R: 2965 ou 98756- 

2087) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Camila Galvão Lopes 

e Elisa Varella, sob orientação da Profa. Dra. Maria Rita dos Santos e Passos 

Bueno (IB-USP; Tel: 3091- 9910). As Professoras supracitadas e também a 

Profa.Dra.Helena Paula Brentani são as responsáveis pelo projeto e podem ser 

contatadas a qualquer momento. 

O objetivo deste estudo é contribuir para a descoberta de possíveis causas 

do quadro denominado “Transtorno do espectro autista”, que é um transtorno 

neuropsiquiátrico, com diagnóstico, até o momento, clínico e realizado por 

médicos  especialistas na área. Solicitamos a concessão de uma amostra de 
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10mL de sangue e uma amostra de sêmen para que sejam investigados 

aspectos genéticos e hereditários do transtorno do espectro autista. Informamos 

que os riscos possivelmente relacionados a estas coletas são dor e desconforto 

no caso da coleta de sangue e constrangimento no caso da coleta de sêmen. 

A coleta de sangue e de sêmen será realizada uma única vez, podendo 

ocorrer de duas formas: 1) em sua própria residência ou 2) no Centro de 

Reprodução Humana da EPM-UNIFESP, localizado na Rua Napoleão de Barros, 

628 – Vila Clementino, São Paulo – SP, onde se localiza o laboratório de urologia 

da epm/unifesp. O local é próprio para este tipo de coleta, correspondendo a sala 

privativa à qual o Sr. será o único a ter acesso minutos antes, durante e minutos 

após a coleta, de forma a proporcionar total privacidade e buscando reduzir ao 

máximo possíveis constrangimentos. Não há tempo estipulado para a coleta, 

podendo o indivíduo permanecer no local por quanto tempo for necessário. Caso 

opte por realizar a coleta em sua própria residência, o Sr. receberá, sem custo, 

recipiente descartável próprio para a coleta, fornecido por nós. Após a coleta, 

solicitamos que o Sr. armazene a amostra em geladeira e comunique, em até 2h 

após a realização da coleta, à Dra. Taiza Stumpp (via email ou whatsapp) para 

que a amostra seja retirada. A retirada ocorrerá em até 48h. A responsabilidade 

da retirada e do transporte da amostra até o laboratório é de responsabilidade da 

Profa Taiza Stumpp, não havendo qualquer custo para o Sr. Para a coleta de 

sêmen é necessário que o Sr. esteja em abstinência ejaculatória por no mínimo 3 

dias e no máximo 5 dias, e que não tenha tido febre nos últimos 90 dias. 

Salientamos que todo material usado nas coletas de sangue e sêmen é 

descartável e estéril. Essas coletas serão realizadas apenas para a realização de 

estudos relacionados com o transtorno supracitado. Se ocorrer qualquer problema 

ou dano pessoal decorrente do procedimento de coleta ao qual o Sr. será 

submetido, lhe será garantido o direito de tratamento imediato e gratuito nas 

Instituições   envolvidas nesta pesquisa.   É   direito   também  do Sr. buscar 

indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. 

Gostaríamos de informar que a realização deste estudo tem potencial para 

contribuir para o estabelecimento de diagnósticos mais precoces, para a 

prevenção do desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista e para auxiliar 

no tratamento deste transtorno. 
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Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, 

você não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, 

ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, 

nem haverá modificação na assistência médica que seu(sua) filho(a) vem 

recebendo. A participação de seu(sua) filho(a) neste estudo não acarretará em 

custos nem envolverá compensações financeiras. Entretanto, garantimos o 

ressarcimento de suas despesas decorrentes da participação na pesquisa, tais 

como transporte e alimentação, não se limitando a elas. Os pesquisadores 

estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 

em qualquer etapa da pesquisa. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIFESP localizado à Rua Botucatu, 740 – 5º andar, sala 557 - Vila 

Clementino, São Paulo – SP. CEP 04023-900. Este termo está sendo 

disponibilizado em duas vias, das quais uma ficará com o responsável pelo 

participante e a outra ficará com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. 

Todas as páginas deste documento deverão ser rubricadas pelo pesquisador 

responsável ou pela pessoa por ele delegada e pelo participante ou seu 

responsável legal, de acordo com a resolução CNS no 466 de 2012, item iv.5.d. 

Por fim, solicitamos sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área de saúde nacionais e/ou internacionais e publicá-los em 

revista científica internacional. Por ocasião da publicação e divulgação dos 

resultados, seu nome e suas demais informações pessoais serão mantidos em 

sigilo absoluto. Por fim, solicitamos sua autorização, caso exista a possibilidade 

de pesquisas colaborativas que visem esclarecer a origem do Transtorno do 

Espectro Autista, que uma parte da amostra concedida e armazenada sob a 

responsabilidade do Instituto de Biociências e do Laboratório de Biologia do 

Desenvolvimento, seja enviada para outros centros de pesquisa, dentro e fora do 

Brasil. Toda informação a seu respeito será mantida em sigilo e sob a guarda do 

Laboratório de Biologia do Desenvolvimento da EPM/UNIFESP. Todo material 

biológico excedente, caso exista, retornará para o   Biorepositório do Laboratório 

de Biologia do Desenvolvimento da EPM/UNIFESP, sendo armazenado até o fim 

desta pesquisa ou até que as amostras se esgotem. Informamos que, a 
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realização de pesquisas futuras utilizando essas amostras está condicionada à 

submissão do novo projeto para apreciação do sistema CEP/CONEP [comitês de 

ética em pesquisa (CEP) da USP e UNIFESP e à comissão nacional de ética em 

pesquisa (CONEP)]. Assim, o seu reconsentimento por meio de um TCLE 

específico referente ao novo projeto de pesquisa será solicitado, a não ser que o 

CEP/CONEP autorize a dispensa do termo de reconsentimento. Assim, 

solicitamos que indique abaixo se autoriza ou não autoriza a realização de 

pesquisas futuras nas condições aqui explicadas: 

 
( ) Sim, autorizo o uso das amostras por mim concedidas para o presente projeto 

em estudos futuros, desde que observados os dizeres acima. 

Ou 

( ) Não autorizo o uso das amostras por mim concedidas para o presente projeto 

em estudos futuros, desde que observados os dizeres acima. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 
 

Declaração do Participante 

Eu       aceito participar desta pesquisa e 

entendi as informações com relação ao sigilo de meus dados e aos riscos 

envolvidos. Entendi que posso desistir ou interromper a colaboração com esse 

estudo no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação 

sem que nada me aconteça. A desistência não causará nenhum prejuízo a mim. 

Os dados codificados poderão ser armazenados e disponibilizados para diversos 

pesquisadores em bancos de dados públicos nacionais ou internacionais para 

uso geral em pesquisas associadas às doenças genéticas humanas. Sendo 

assim, solicitamos sua autorização para armazenar e reinterpretar 

indefinidamente as informações obtidas ao longo do tempo, bem como para 

compartilhá-las com pesquisadores no Brasil e no exterior, com o objetivo de 

aumentar o conhecimento científico a respeito dessas doenças, bem como 

possibilitar o   tratamento   de   pacientes. Caso   surja   a   possibilidade deste 

compartilhamento, os nomes dos pesquisadores envolvidos, bem como das 

instituições envolvidas serão fornecidos a você. 
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( ) Sim, autorizo o armazenamento e a reinterpretação, por tempo indeterminado, 

no brasil e no exterior, das informações genéticas referentes às amostras por 

mim concedidas para este estudo, conforme exposto acima. 

Ou 

( ) Não autorizo o armazenamento e a reinterpretação, por tempo indeterminado, 

das informações genéticas referentes às amostras por mim concedidas para este 

estudo, conforme exposto acima. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram comigo e estou ciente 

que receberei uma via deste documento assinada pelos pesquisadores 

responsáveis. Caso eu desejar, ao final desta pesquisa poderei tomar 

conhecimento dos resultados que estejam relacionados com a ocorrência do 

transtorno do espectro autista. 

São Paulo,          de de . 

 
 

Nome do Participante:    
 
 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo ou precise entrar 

em contato a qualquer momento, favor ligar para uma das pesquisadoras 

responsáveis ou para o Comitê de Ética, conforme informações abaixo: 

Taiza Stumpp 

Rua Botucatu, 740. Edifício Leitão da Cunha – 2º andar. Laboratório de Biologia 

do Desenvolvimento, EPM/UNIFESP. Vila Clementino, São Paulo – SP. 

e-mail: stumpp.taiza@unifesp.br ou taiza.stumpp@gmail.com 

Telefone para contato: (11) 5576-4262 ou 5576-4848 R: 2965 ou 98756-2087 

Endereço CEP UNIFESP: Rua Botucatu 740, 5º andar – sala 557. Vila 

Clementino, São Paulo – SP. Tel: (11) 5539-7162. 

Maria Rita dos Santos e Passos-Bueno 

Rua do Matão, 277, sala 200. Instituto de Biociências, Cidade Universitária – 

USP. CEP 05508-900. São Paulo – SP. 

e-mail: passos@ib.usp.br 

Telefone para contato: (11) 3091-9910 

mailto:stumpp.taiza@unifesp.br
mailto:taiza.stumpp@gmail.com
mailto:passos@ib.usp.br
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Endereço CEP USP: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São 

Paulo – SP. Tel: (11) 3091-3414 

Helena Paula Brentani 

R. Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05403- 

903 e-mail: helena.brentani@gmail.com 

Telefone para contato: (11) 3069-6962 

Endereço CEP USP: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São 

Paulo – SP. Tel: (11) 3091-3414 

 
Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP- 

EPM) Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências (USP - IB) 

 
 
 
 
 

5.2 ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO – PAI DE PACIENTE 

 
 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP- 

EPM) Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências (USP - IB) 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PAI DE PACIENTE) 

 
Prezado(a) Participante, 

O(A) Sr.(Sra.) e seu (sua) filho(a) estão sendo convidados(as) a participar 

do pro eto de pesquisa sobre “HERANÇA EPIGENÉTICA DO TRANSTORNO 

DO   ESPECTRO AUTISTA (TEA): INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE 

sncRNA”, que está sendo desenvolvida por Gabriella Mesas Campagnoli, sob a 

orientação da Profa. Dra. Taiza Stumpp (EPM-UNIFESP; Tel: 5576-4262 ou 5576-

4848 R: 2965 ou 98756- 2087) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

e Camila Galvão Lopes e Elisa Varella, sob orientação da Profa. Dra. Maria Rita 

dos Santos e Passos Bueno (IB-USP; Tel: 3091-9910). As Professoras 

mailto:helena.brentani@gmail.com


71  
 
 

 
supracitadas e também a Profa. Dra. Helena Paula Brentani são as responsáveis 

pelo projeto e podem ser contatadas a qualquer momento. O objetivo deste 

estudo é contribuir para  a descoberta   de possíveis causas do quadro 

denominado “Transtorno do  espectro  autista”, que é um  transtorno 

neuropsiquiátrico, com diagnóstico, até o momento, clínico e realizado por 

médicos especialistas na área. Solicitamos a concessão de uma amostra de 

10mL de sangue e uma amostra de sêmen para que sejam investigados 

aspectos genéticos e hereditários do transtorno do espectro autista. A coleta de 

sangue e de sêmen será realizada uma única vez, podendo ocorrer de duas 

formas: 1) em sua própria residência ou 2) no Centro de Reprodução Humana da 

EPM/UNIFESP, localizado à Rua Napoleão de Barros, 628 – Vila Clementino, 

São Paulo – SP. , onde se localiza o laboratório de urologia da epm/unifesp. Este 

local é próprio para este tipo de coleta, correspondendo a sala privativa à qual o 

sr. Será o único a ter acesso minutos antes, durante e minutos após a coleta, de 

forma a proporcionar total privacidade e buscando diminuir ao máximo possíveis 

constrangimentos. Não há tempo estipulado para a coleta, podendo o sr. 

Permanecer no local por quanto tempo for necessário. Caso opte por realizar a 

coleta em sua própria residência, o Sr. receberá, sem custo, recipiente 

descartável próprio para a coleta, fornecido por nós. Após a coleta, solicitamos 

que o Sr. armazene a amostra em geladeira e comunique, em até 2h após a 

realização da coleta, à Dra. Taiza Stumpp (via email ou whatsapp) para que a 

amostra seja retirada. A retirada ocorrerá em até 48h. A responsabilidade da 

retirada e do transporte da amostra até o laboratório é de responsabilidade da 

Profa Taiza Stumpp, não havendo qualquer custo para o Sr. 

Para a coleta de sêmen é necessário que o Sr. esteja em abstinência 

ejaculatória por no mínimo 3 dias e no máximo 5 dias, e que não tenha tido febre 

nos últimos 90 dias. Salientamos que todo material usado nas coletas de sangue 

e sêmen é descartável e estéril. Informamos que os riscos possivelmente 

relacionados a estas coletas são dor e desconforto no caso da coleta de sangue 

e constrangimento no caso da coleta de sêmen. Essa coleta será feita apenas 

para a realização de estudos relacionados com o transtorno supracitado e em 

nada influenciará no tratamento de Seu(Sua) filho(a); não causará nenhum 

problema, exceto a dor e o desconforto da picada da agulha no local da coleta. Se 
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ocorrer qualquer problema ou dano pessoal decorrente do procedimento de 

coleta ao qual seu(sua) filho(a) será submetido(a), lhe será garantido o direito de 

tratamento imediato e gratuito nas Instituições envolvidas nesta pesquisa. É seu 

direito também buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes desta 

pesquisa. 

Gostaríamos de informar que a realização deste estudo tem potencial para 

contribuir para o estabelecimento de diagnósticos mais precoces, para a 

prevenção do desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista e para auxiliar 

no tratamento deste transtorno. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, 

você não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, 

ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, 

nem haverá modificação na assistência médica que seu(sua) filho(a) vem 

recebendo. A participação de seu(sua) filho(a) neste estudo não acarretará em 

custos nem envolverá compensações financeiras. Os pesquisadores estarão à 

sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIFESP localizado à Rua Botucatu, 740 – 5º andar, sala 557 - Vila 

Clementino, São Paulo – SP. CEP 04023-900. Este termo está sendo 

disponibilizado em duas vias, das quais uma ficará com o responsável pelo 

participante e a outra ficará com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. 

Todas as páginas deste documento deverão ser rubricadas pelo 

pesquisador responsável ou pela pessoa por ele delegada e pelo participante ou 

seu responsável legal, de acordo com a resolução CNS no 466 de 2012, item 

iv.5.d. 

Por fim, solicitamos sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área de saúde nacionais e/ou internacionais e publicá-los em 

revista científica internacional. Por ocasião da publicação e divulgação dos 

resultados, seu nome e suas demais informações pessoais serão mantidos em 

sigilo absoluto. Por fim, solicitamos sua autorização, caso exista a possibilidade 

de pesquisas colaborativas que visem esclarecer a origem do Transtorno do 
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Espectro Autista, que uma parte da amostra concedida e armazenada sob a 

responsabilidade do Instituto de Biociências e do Laboratório de Biologia do 

Desenvolvimento, seja enviada para outros centros de pesquisa, dentro e fora do 

Brasil. Toda informação a seu respeito será mantida em sigilo e sob a guarda do 

Laboratório de Biologia do Desenvolvimento da EPM/UNIFESP. Todo material 

biológico excedente, caso exista, retornará para o Biorepositório do Laboratório 

de Biologia do Desenvolvimento da EPM/UNIFESP, sendo armazenado até o fim 

desta pesquisa ou até que as amostras se esgotem. Informamos que, a 

realização de pesquisas futuras utilizando essas amostras está condicionada à 

submissão do novo projeto para apreciação do sistema CEP/CONEP [comitês de 

ética em pesquisa (CEP) da USP e UNIFESP e à comissão nacional de ética em 

pesquisa (CONEP)]. Assim, o seu reconsentimento por meio de um TCLE 

específico referente ao novo projeto de pesquisa será solicitado, a não ser que o 

CEP/CONEP autorize a dispensa do termo de reconsentimento. Assim, 

solicitamos que indique abaixo se autoriza ou não a realização de pesquisas 

futuras nas condições explicadas. 

( ) Sim, autorizo o uso das amostras por mim concedidas para o presente projeto 

em estudos futuros, desde que observados os dizeres acima. 

Ou 

( ) Não autorizo o uso das amostras por mim concedidas para o presente projeto 

em estudos futuros, desde que observados os dizeres acima. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

Declaração do Participante 

Eu aceito participar desta pesquisa e 

entendi as informações com relação ao sigilo de meus dados e dos dados de 

meu(minha) filho(a) e aos riscos envolvidos. Entendi que posso desistir ou 

interromper a colaboração com esse estudo no momento em que desejar, sem 

necessidade de qualquer explicação sem que nada me aconteça. A desistência 

não causará nenhum prejuízo a mim, nem ao(a) meu (minha) filho(a), e não 

interferirá no atendimento ou tratamento médico. Os dados codificados poderão 

ser armazenados e disponibilizados para diversos pesquisadores em bancos de 

dados públicos nacionais ou internacionais para uso geral em pesquisas 
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associadas às doenças genéticas humanas. Sendo assim, solicitamos sua 

autorização para armazenar e reinterpretar indefinidamente as informações 

obtidas ao longo do tempo bem como para compartilhá-las com pesquisadores 

no Brasil e no exterior, com o objetivo de aumentar o conhecimento científico a 

respeito dessas doenças, bem como possibilitar o tratamento de pacientes. Caso 

surja a possibilidade deste compartilhamento, os nomes dos pesquisadores 

envolvidos, bem como das instituições envolvidas serão fornecidos a você. 

 
( ) Sim, autorizo o armazenamento e a reinterpretação, por tempo indeterminado, 

das informações genéticas referentes às amostras por mim concedidas para este 

estudo, conforme exposto acima. 

Ou 

( ) Não autorizo o armazenamento e a reinterpretação, por tempo indeterminado, 

das informações genéticas referentes às amostras por mim concedidas para este 

estudo, conforme exposto acima. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram comigo e estou ciente 

que receberei  uma via  deste documento  assinada pelos pesquisadores 

responsáveis. Caso eu desejar, ao final desta pesquisa poderei tomar 

conhecimento dos resultados que estejam relacionados com a ocorrência do 

transtorno do espectro autista. 

São Paulo, de de . 

Nome e Assinatura do participante:    

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo ou precise entrar 

em contato a qualquer momento, favor ligar para uma das pesquisadoras 

responsáveis ou para o Comitê de Ética, conforme informações abaixo. 

Taiza Stumpp 

Rua Botucatu, 740. Edifício Leitão da Cunha – 2º andar. Laboratório de Biologia 

do Desenvolvimento, EPM/UNIFESP. Vila Clementino, São Paulo – SP. 

e-mail: stumpp.taiza@unifesp.br ou taiza.stumpp@gmail.com 

Telefone para contato: (11) 5576-4262 ou 5576-4848 R: 2965 ou 98756-2087 

Endereço CEP UNIFESP: Rua Botucatu 740, 5º andar – sala 557. Vila 

Clementino, São Paulo – SP. Tel: (11) 5539-7162. 

mailto:stumpp.taiza@unifesp.br
mailto:taiza.stumpp@gmail.com
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Maria Rita dos Santos e Passos-Bueno 

Rua do Matão, 277, sala 200. Instituto de Biociências, Cidade Universitária – 

USP. CEP 05508-900. São Paulo – SP. 

e-mail: passos@ib.usp.br 

Telefone para contato: (11) 3091-9910 

Endereço CEP USP: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São 

Paulo – SP. Tel: (11) 3091-3414 

Helena Paula Brentani 

R. Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05403- 

903 e-mail: helena.brentani@gmail.com 

Telefone para contato: (11) 3069-6962 

Endereço CEP USP: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São 

Paulo – SP. Tel: (11) 3091-3414 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – 

EPM) Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências (USP - IB) 

 
 
 

 
5.3 ANEXO 3 – Tabelas com o número dos resultados encontrados nas 

estratégias de pesquisa no PubMed para a análise bioinformática dos 

miRNAs alvos. 

 
Os microRNAs alvos foram pesquisados e analisados separadamente. O 

número de resultados encontrados em cada estratégia de pesquisa para cada 

gene foi anotado em uma tabela, destacando por fim apenas os selecionados por 

apresentarem pelo menos 1 resultado relevante para TEA e/ou 

neurodesenvolvimento e estarem expressos nas células germinativas masculinas. 

A estratégia “Psychiatric Disorders” não foi utilizada como forma de seleção dos 

genes alvo, mas apenas como uma forma de análise extra das possíveis relações 

dos genes com os demais distúrbios psiquiátricos. Além disso, a tabela apresenta 

o resultado da presença ou não de expressão nas células germinativas 

masculinas e nas células do sistema nervoso. Foram incluídos apenas os que 

mailto:passos@ib.usp.br
mailto:helena.brentani@gmail.com
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apresentaram resultados relevantes e expressão presente nas células 

germinativas masculinas. 

 
 

 

Figura 22: Tabela do miR-106b-5p com o número de resultados encontrados com 

as estratégias de pesquisa para o PubMed para os genes selecionados e 
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expressão dos genes alvos nas células germinativas masculinas e células do 

sistema nervoso. 
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Figura 23: Tabela do miR-146a-5p com o número de resultados encontrados com 

as estratégias de pesquisa para o PubMed para os genes selecionados e 

expressão dos genes alvos nas células germinativas masculinas e células do 

sistema nervoso. 
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Figura 24: Tabela do miR-132-5p com o número de resultados encontrados com 

as estratégias de pesquisa para o PubMed para os genes selecionados e 

expressão dos genes alvos nas células germinativas masculinas e células do 

sistema nervoso. 
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Figura 25: Tabela do miR-23a-5p com o número de resultados encontrados com 

as estratégias de pesquisa para o PubMed para os genes selecionados e 

expressão dos genes alvos nas células germinativas masculinas e células do 

sistema nervoso. 
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5.4 ANEXO 4 – Comparação da análise bioinformática com o projeto do 

grupo de investigação de expressão de miRNAs de células sanguíneas de 

pacientes com TEA 

 
Comparando os resultados encontrados nesta análise bioinformática com a 

análise de outro projeto do grupo, que tinha como alvo células sanguíneas no 

lugar dos espermatozoides, foram encontrados diversos genes em comum, 

selecionados como relevantes. Na tabela abaixo estão listados os genes-alvo 

selecionados como relevantes e expressos tanto em espermatozoides quanto em 

células sanguíneas em cada um dos miRNAs analisados. É possível observar que 

mesmo em tipos celulares diferentes o número de genes em comum foi 

expressivo, considerando o número de genes selecionados em cada pesquisa, 

evidenciando que uma alteração na regulação destes miRNAs pode causar 

consequências importantes em diferentes processos fisiológicos. Portanto, é 

fundamental estudar essas possíveis influências na regulação epigenética dos 

genes relacionados, assim como sua herança, em um transtorno psiquiátrico 

multifatorial como o TEA. 
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