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RESUMO 

Sousa GRV. Análise dos genes DICER1 e TARBP2 em tumores do córtex da 

suprarrenal de crianças e adultos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

INTRODUÇÃO: O carcinoma cortical da suprarrenal é uma neoplasia rara com uma 

incidência estimada em 0,5-2,0 por milhão por ano em adultos. No momento, poucas 

opções terapêuticas para os pacientes com doença metastática são disponíveis, e 

novas descobertas sobre a sua patogênese são necessárias. O perfil de expressão 

gênica dos microRNAs (miRNAs) em tumores humanos tem sido caracterizado por 

uma redução global da expressão dos miRNAs. A enzima DICER1 e seu cofator 

TRBP (codificado pelo gene TARBP2) estão envolvidos em uma etapa essencial do 

processamento dos miRNAs. De forma interessante, a desregulação do 

processamento dos miRNAs em células cancerosas devido ao silenciamento da 

DICER1 propiciou a emergência de células com fenótipo mais agressivo, acelerando 

a progressão tumoral. Recentemente, mutações somáticas missense recorrentes no 

domínio de clivagem RNase IIIb da enzima DICER1 foram identificadas em 29% 

tumores de ovários não-epiteliais esteroidogênicos (e em até 60% de tumores 

ovarianos de células de Leydig). Adicionalmente, mutações inativadoras no éxon 5 

do gene TARBP2, com consequente prejuízo da função da DICER1, foram 

identificadas em linhagens celulares de tumores com instabilidade cromossômica. 

OBJETIVOS: Determinar a expressão gênica e proteica da DICER1 e TRBP em 

tumores do córtex da suprarrenal de adultos e crianças; Investigar variantes genéticas 

no domínio de clivagem RNAse IIIb do gene DICER1; Investigar variantes genéticas 

no éxon 5 do gene TARBP2; Estudar a expressão dos miR-103 e miR-107, envolvidos 

na regulação da DICER1, e do miR-497, envolvido na regulação da TRBP. 

MÉTODOS: A expressão proteica da DICER1 e da TRBP foi avaliada por 

imunohistoquímica em uma micromatriz tecidual contendo 198 tumores do córtex da 

suprarrenal [154 em adultos (75 adenomas e 79 carcinomas) e 44 em crianças (38 

clinicamente benignos e 6 clinicamente malignos)]. A expressão gênica da DICER1 e 

TARBP2 foi avaliada em um subgrupo de 84 tumores (61 adultos e 23 pediátricos) e 

a expressão do miR-103, miR-107 e miR-497 em 82 tumores (59 adultos e 23 

pediátricos). O sequenciamento dos genes DICER1 e TARBP2 foi realizado em um 

subgrupo quase idêntico de 83 tumores. RESULTADOS: Em adultos, uma 

expressão forte para a DICER1 foi encontrada em 24 de 75 adenomas (32%) e em 39 



 

de 79 carcinomas (51%; X
2
= 4,8, p= 0,028). Similarmente, a hiperexpressão do gene 

DICER1 foi encontrada em 15 de 25 carcinomas (60%) e em 7 de 30 adenomas 

(23%; X
2
= 7,64, p= 0,006). Dentre os carcinomas de adultos, a imunorreatividade 

fraca para DICER1 foi significativamente mais frequente em carcinomas 

metastáticos do que em não metastáticos (66% vs. 31%; X
2
= 9,3, p= 0,002). Além de 

mais agressivos, os carcinomas com uma expressão fraca da DICER1 foram 

diagnosticados em pacientes com uma mediana de idade menor (35 vs. 45 anos, p= 

0,02), maior tamanho (12,3 vs. 9 cm, p= 0,001), estadio mais avançado (ENSAT 3 ou 

4 em 55% vs. 30%, p= 0,04) e maior escore de Weiss (6 vs. 4, p= 0,02). 

Adicionalmente, a expressão fraca para a DICER1 se correlacionou com uma 

significativa redução da sobrevida global (p= 0,004) e livre de doença (p= 0,005). Na 

análise multivariada, Ki67  10% (p= 0,0001) e expressão proteica fraca para 

DICER1 (p= 0,048) permaneceram como marcadores significativos de recorrência. 

No grupo pediátrico, a expressão gênica e proteica da DICER1 não foi diferente 

entre tumores clinicamente malignos e benignos Não identificamos nenhuma 

variante genética nos quatro sítios de metais do domínio RNAse IIIb do gene 

DICER1 tanto em adultos como em crianças. Além disso, a expressão proteica e 

gênica da DICER1 não se correlacionou com a expressão do miR-103 e miR-107. O 

miR-107 foi hiperexpresso em carcinomas em relação a adenomas de adultos, mas 

não apresentou impacto na análise de sobrevida. Em relação ao gene TARBP2, a sua 

expressão gênica e proteica não teve correlação com parâmetros histopatológicos e 

clínicos em adultos e crianças. Variantes genéticas no sequenciamento do éxon 5 do 

gene TARBP2 não foram encontradas nesses tumores. Além disso, o miR-497 não foi 

expresso em nenhum dos tumores da nossa coorte. CONCLUSÕES: A baixa 

expressão proteica da DICER1 foi um marcador de prognóstico em pacientes adultos 

com carcinoma cortical da suprarrenal. A perda da expressão da DICER1 em 

carcinomas metastáticos não foi causada por mutações inativadoras no domínio 

RNase IIIb do gene DICER1 e nem por alteração na expressão do miR-103 e miR-

107, reguladores da sua expressão em outros tecidos. Apesar do miR-107 ter sido 

hiperexpresso em carcinomas, a sua expressão não teve importância prognóstica. Por 

fim, a expressão do gene TARBP2 e da proteína TRBP não apresentou importância 

prognóstica nos tumores do córtex da suprarrenal. 

Descritores: Carcinoma adrenocortical. Expressão gênica. microRNAs. Carcinogênese. 

Marcadores biológicos de tumor. Prognóstico. Sobrevida. 

 



 

SUMMARY 

Sousa GRV. DICER1 and TARBP2 gene analysis in adult and pediatric 

adrenocortical tumors [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2015. 

INTRODUCTION: Adrenocortical cancer is a rare neoplasia with an estimated 

incidence of 0.5-2.0/million/year in adults. There are currently few therapeutic 

options for patients with adrenocortical cancer, and new insights into the 

pathogenesis of this lethal disease are needed. The microRNA (miRNA) expression 

profile of human tumors has been characterized by an overall miRNA 

downregulation. DICER1 enzyme and its cofactor TRBP are a key component of the 

miRNA processing machinery. It was recently demonstrated that escaping miRNA 

control in cancer cells due to Dicer downregulation may allow the phenotypic 

emergence of more aggressive genetic variants, accelerating cancer progression. 

Recently, DICER1 mutations in the RNase IIIb domain were found in 29% of 

nonepithelial ovarian tumors, predominantly in Sertoli–Leydig cell tumors (60%). In 

addition, TARBP2 truncating mutations, causing DICER1 destabilization, were 

identified in tumor cell lines with microsatellite instability. AIM: To study the 

mRNA and protein expression of DICER1 and TRBP in adult and pediatric 

adrenocortical tumors; To investigate DICER1 mutations in metal biding sites 

located at the RNase IIIb domain; To investigate inactivating mutations in the exon 5 

of TARBP2 gene; To determine the expression of miR-103 and miR-107, DICER1 

regulators, and miR-497, a TRBP regulator. METHODS: Protein expression of 

DICER1 and TRBP was evaluated by immunohistochemistry in a tissue microarray 

with 198 adrenocortical tumors [154 in adults (75 adenomas and 79 carcinomas) and 

44 in children (38 clinically benign and 6 malignant)]. Expression of DICER1 and 

TARBP2 genes was assessed in a subgroup of 84 tumors (61 adults and 23 children) 

and miRNA expression in 82 tumors (59 adults and 23 children). The DICER1 and 

TARBP2 gene sequencing was performed in a subgroup of 83 tumors. RESULTS: In 

adults, a strong DICER1 expression was demonstrated in 39 out of 79 carcinomas 

(51%) and in 24 out of 75 adenomas (32% X
2
= 4.8, p= 0.028). Similarly, DICER1 

gene overexpression was demonstrated in 15 out of 25 carcinomas (60%) and in 7 

out of 30 adenomas (23%; X
2
= 7.64, p= 0.006). Among adult adrenocortical 

carcinomas, a weak DICER1 expression was significantly more frequent in 

metastatic than in non-metastatic adrenocortical carcinomas (66% vs. 31%; X
2
= 9.3, 



 

p= 0.002). Besides being more aggressive, adult adrenocortical carcinomas with a 

weak DICER expression were diagnosed in younger patients (median 35 vs. 45 yrs, 

p= 0.02) and had larger size (12.3 vs. 9 cm, p= 0.001), more advanced staging 

(ENSAT 3 or 4 in 55% vs. 30%, p= 0.04) and higher Weiss score (6 vs. 4, p= 0.02). 

Additionally, a weak DICER1 expression was significantly correlated with a reduced 

overall (p= 0.004) and disease-free (p= 0.005) survival. In the multivariate analysis, 

Ki67  10% (p= 0.0001) and a weak DICER1 expression (p= 0.048) remained as 

independent predictors of recurrence. In the pediatric group, DICER protein and gene 

expression was not different between clinically benign and malignant tumors. No 

variant was identified in the metal binding sites of the RNase IIIb domain of DICER1 

gene in both adult and pediatric tumors. Furthermore, DICER1 protein and gene 

expression did not correlate with miR-103 e miR-107 expression. miR-107 was 

overexpressed in adult carcinomas compared to adenomas, but it was not a predictor 

of poor outcome. Regarding TARBP2 gene, its gene and protein expression did not 

correlate with histopathological and clinical parameters in both children and adults. 

No variant was identified in exon 5 TARBP2 gene. Additionally, miR-497 was not 

expressed neither in the normal adrenal cortex and in adrenocortical tumors. 

CONCLUSION: A weak DICER1 protein expression was significantly associated 

with poor outcome in adult adrenocortical carcinomas. However, DICER1 

deregulation in adult ACCs was not caused by mutations within the RNase IIIb 

domain and not associated with expression of its regulatory miRNAs. Although miR-

107 was overexpressed in adult adrenocortical carcinomas, its expression was not 

correlated with a reduced survival. Finally, TARBP2 gene and protein expression was 

not associated with poor outcome in adrenocortical tumors. 

Descriptors: Adrenocortical carcinoma. Gene expression. microRNAs. Carcinogenesis. 

Tumor markers, biological. Prognosis. Survival. 
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1.1 Tumores do Córtex da Suprarrenal 

Os tumores da glândula suprarrenal são frequentemente diagnosticados como 

incidentalomas através de exames de imagem realizados por motivos não 

relacionados. São encontrados em cerca de 1% a 4% de todas as tomografias 

computadorizadas (TC) realizadas
1
. Baseados em estudos de autópsias, a prevalência 

é de pelo menos 3% em indivíduos com até 50 anos, chegando a 7% a 10% em 

indivíduos com mais de 70 anos. A maioria desses tumores tem origem nas células 

do córtex da suprarrenal, não secretam hormônios e são adenomas
2
. 

Ao contrário dos adenomas do córtex da suprarrenal, os carcinomas são raros 

e correspondem a 0,05% a 0,2% de todos os cânceres, com uma incidência estimada 

em 0,7 a 2,0 por milhão por ano em adultos
3,4

. Nos Estados Unidos, somente 25 

novos casos de carcinomas do córtex da suprarrenal pediátricos são diagnosticados 

anualmente e constituem aproximadamente 0,2% de todas as neoplasias malignas 

pediátricas
5
. Contudo, a incidência de tumores do córtex da suprarrenal pediátricos é 

significativamente elevada no Sul e Sudeste do Brasil, sendo 10 a 15 vezes maior que 

a incidência mundial
6
. Essa maior incidência é decorrente da presença da mutação 

germinativa Arg337His (R337H) no gene supressor tumoral TP53 encontrada em 

aproximadamente 70% a 80% das crianças e adolescentes com tumores do córtex da 

suprarrenal dessa região
7,8

. Os tumores do córtex da suprarrenal apresentam uma 

distribuição bimodal, com o primeiro pico ocorrendo antes dos cinco anos e o 
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segundo entre a quarta e quinta décadas de vida e são mais comuns em mulheres, que 

representam 55% a 60% dos casos
6,9,10

. 

Ao diagnóstico, virilização isolada é a síndrome clínica mais comum em 

crianças com tumores do córtex da suprarrenal. A síndrome de Cushing ocorre 

frequentemente em associação com virilização
6,10

. Em adultos, os tumores são 

classicamente diagnosticados em duas circunstâncias: em pacientes sintomáticos 

devido a uma síndrome clínica decorrente do excesso de esteroides (síndrome de 

Cushing, síndrome de Conn ou hiperandrogenismo em mulheres) ou com sintomas 

associados à massa tumoral; ou mais frequentemente são diagnosticados como 

incidentalomas
3,4

. Nos casos de carcinomas, a maioria dos pacientes se apresenta com 

sinais e sintomas de excesso hormonal (50% a 60% dos casos), sendo a síndrome de 

Cushing, acompanhada ou não de virilização, a apresentação clínica mais comum
11

. 

Quadro 1 - Investigação laboratorial de funcionalidade em tumores do córtex da 

suprarrenal 

Produção hormonal Testes 

Glicocorticoide 

- Teste de supressão com 1 mg de dexametasona 

- Dosagem de cortisol em urina coletada em 24 

horas 

- Cortisol sérico basal 

- ACTH sérico basal 

Mineralocorticoide 
- Potássio sérico 

- Aldosterona/Renina em pacientes hipertensos 

Esteroides sexuais 

- DHEAS 

- 17OH-progesterona 

- Androstenediona 

- Testosterona 

- Estradiol (apenas em homens e em mulheres 

menopausadas) 

Feocromocitoma - Metanefrinas urinárias ou plasmáticas 

ACTH: Hormônio adrenocorticotrópico; DHEAS: Sulfato de DHEA 
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A realização de testes de funcionalidade hormonal em pacientes diagnosticados 

com massas em topografia da glândula suprarrenal é mandatória, pois pode confirmar 

a origem cortical do tumor da suprarrenal, bem como sugerir malignidade de acordo 

com o perfil de secreção hormonal e também ser útil para o preparo pré-operatório e o 

seguimento clínico
12

 (Quadro 1). A investigação da produção autônoma de 

glicocorticoide, que pode levar a atrofia cortical da glândula contralateral devido à 

supressão hipofisária do ACTH pelo hipercortisolismo, é fundamental e mandatória, 

pois se ignorada previamente à cirurgia pode desencadear uma crise de insuficiência 

suprarrenal no pós-operatório imediato. Adicionalmente, é muito importante a 

exclusão de feocromocitoma, visto que uma crise hipertensiva letal pode ser 

desencadeada durante a indução anestésica ou manipulação cirúrgica do tumor
3
. 

Os exames de imagem podem auxiliar na diferenciação entre adenomas e 

carcinomas na maioria dos casos de tumores do córtex da suprarrenal. A maioria dos 

adenomas tem tamanho menor que 5 cm e tumores maiores que 8 cm são altamente 

sugestivos de carcinomas
9
. Nenhum exame de imagem pode distinguir com certeza a 

natureza maligna ou benigna do tumor, no entanto vários estudos sugerem que a 

densidade da lesão menor que 10 UH (unidades de Hounsfield) na TC é um achado 

altamente sugestivo de benignidade
13

. Cerca de 30% dos adenomas tem uma 

densidade maior que 10UI devido a um menor teor de gordura e, nesse caso, a 

análise do clareamento do contraste da lesão na imagem após 15 minutos da injeção 

de contraste endovenoso é considerada um dado adicional, já que a queda da 

atenuação nos adenomas é mais rápida. Uma redução superior a 40% após 15 

minutos é indicativa de adenoma com uma sensibilidade e especificidade superior a 

90%
14

. Outros achados que sugerem benignidade são limites bem definidos e 
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estrutura homogênea. As lesões malignas costumam ser heterogêneas, com evidência 

de necrose ou hemorragia e margens irregulares
15,16

. 

A TC e a ressonância magnética (RM) são igualmente eficazes para 

diagnóstico diferencial de lesões de suprarrenal
15,16

. No caso da RM, o carcinoma 

cortical da suprarrenal frequentemente apresenta um aumento do sinal nas 

ponderações T2. A avaliação da perda de sinal da lesão na ponderação em T1 fora de 

fase (chemical shifting) segue a mesma lógica da velocidade de clareamento do 

contraste na TC. Os adenomas apresentam uma perda de sinal superior a 50% em 

virtude do seu alto teor lipídico. A RM também é útil para o planejamento cirúrgico 

porque permite melhor avaliação dos órgãos adjacentes e avaliar a presença de 

invasão da veia cava inferior
17

. 

O PET-FDG quando usado juntamente à TC tem um importante valor em 

pacientes com suspeita de carcinoma. Uma alta captação de glicose marcada (SUVMAX > 

6) demonstra um aumento do metabolismo glicolítico na lesão e sugere malignidade. No 

entanto, esse exame tem fundamental importância no seguimento de pacientes com 

carcinoma e alto risco de recidiva, como um método complementar a TC ou RM
18

. 

Devido a grande diferença entre o prognóstico e tratamento, a distinção entre 

lesões benignas e malignas do córtex da suprarrenal é extremamente importante. A 

diferenciação entre lesões benignas e malignas é baseada em achados macroscópicos 

(peso do tumor, hemorragia e integridade da cápsula tumoral) e critérios 

histopatológicos microscópicos (escore de Weiss)
19,20

. 

O escore de Weiss compreende nove parâmetros histopatológicos 

relacionados com neoplasias metastáticas ou com recorrência local: três relacionados 

à estrutura do tumor (presença de necrose, arquitetura difusa, percentagem de células 
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claras), três relacionados à estrutura celular (mitoses atípicas, número de mitoses e 

atipia nuclear) e três relacionados à invasão (invasão de cápsula, invasão vascular e 

invasão sinusoidal) (Anexo A). Atipia nuclear, mitoses frequentes e atípicas (> 5 em 

50 campos de alta resolução), invasão vascular e de cápsula e necrose constituem os 

critérios mais preditivos de malignidade. De acordo com esse sistema, um tumor é 

classificado como carcinoma quando apresenta pelo menos três dos nove critérios
19

. 

Mesmo patologistas experientes podem ter dificuldade em definir com certeza 

a malignidade ou benignidade dos tumores
3
. A taxa de diagnóstico inicial incorreto 

na Alemanha foi de 13%
21

. O escore de Weiss continua sendo o mais usado para essa 

classificação, porém a variabilidade interobservador é grande. Um escore mais 

simplificado com um programa de treinamento estruturado poderia melhorar a 

reprodutibilidade do diagnóstico
22,23

. Além disso, estudos demonstraram que a 

quantificação do marcador ki67 (um marcador de proliferação celular) é de extrema 

importância. O Ki67 representa o marcador mais importante de prognóstico no 

carcinoma cortical da suprarrenal e, portanto, é fundamental na decisão terapêutica e 

seguimento dos pacientes
24,25

. 

Um aspecto interessante é que tumores do córtex da suprarrenal em crianças 

se comportam de forma diferente quando comparados a tumores histologicamente 

similares em indivíduos adultos. Diferentemente dos adultos, os tumores pediátricos 

com prognóstico desfavorável baseado somente em critérios histopatológicos 

apresentam evolução clínica favorável sem recorrência
26,27

. Além de importantes 

diferenças no prognóstico, a tumorigênese tem também padrões distintos entre 

crianças e adultos
10,28,29

. Até o momento, poucos marcadores moleculares têm se 

mostrado úteis para predizer prognóstico desfavorável em crianças com tumor 

cortical da suprarrenal
3,9,28,30,31

. 
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Em crianças, as manifestações precoces da doença, a predominância dos 

tumores virilizantes e as características histopatológicas sugerem que os tumores do 

córtex da suprarrenal se originam da zona fetal do córtex da suprarrenal fetal
32

. A 

zona fetal representa 85% do córtex da suprarrenal durante o desenvolvimento fetal e 

possui uma intensa produção de dehidroepiandrosterona, em decorrência de uma alta 

expressão da enzima 17a-hidroxilase/17,20 liase (P450C17)
33

. 

Wieneke et al.
27

 conduziram um importante estudo de avaliação 

histopatológica e seguimento de 83 crianças com neoplasias do córtex da suprarrenal. 

Dentre as crianças com Weiss ≥ 3, apenas 31% apresentaram comportamento clínico 

maligno com o desenvolvimento de recorrência e/ou metástases. Algumas 

características foram associadas com uma maior probabilidade de comportamento 

clínico maligno, dentre elas: peso tumoral maior que 400 g, tamanho tumoral maior 

que 10,5 cm, invasão de veia cava, invasão capsular e/ou vascular, extensão para 

tecido adiposo periadrenal, necrose confluente, atipia nuclear severa, mais que 15 

figuras mitóticas por 20 campos de grande aumento e a presença de mitoses atípicas. 

Na análise multivariada, invasão de veia cava inferior, necrose e índice mitótico 

aumentado foram independentemente associados com comportamento clínico maligno. 

No passado, diferentes sistemas de estadiamento foram utilizados para 

carcinoma do córtex da suprarrenal, porém nenhum deles se mostrou bem 

consolidado
34,35

. Apenas em 2004, a União Internacional contra o câncer através da 

Organização Mundial de Saúde publicou um sistema de classificação baseado no 

critério TNM para carcinoma do córtex da suprarrenal, porém esse sistema mostrou-

se limitado para diferenciar o prognóstico dos pacientes em estádio III e IV
36

. 

Baseado nessa análise, uma nova classificação TNM foi proposta pelo grupo ENSAT 
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(European Network for the study of Adrenal Tumors) (Anexo B). Nessa nova 

classificação, o estádio III é definido por infiltração local do tumor e/ou presença de 

trombo na veia cava/renal com ou sem linfonodos positivos, enquanto o estádio IV é 

definido apenas pela presença de metástases distância
9
. 

O prognóstico do carcinoma do córtex da suprarrenal avançado é limitado, o que 

indica a necessidade de novas alternativas terapêuticas
37

. O estadiamento é o mais 

importante fator prognóstico: sobrevida de 82% no estadio I, 61% no estadio II, 50% no 

estadio III e 13% no estadio IV
36

. Tumores volumosos (diâmetro >12 cm) estão 

associados com sobrevida inferior após a ressecção completa. Adicionalmente, um alto 

índice mitótico, necrose tumoral, figuras mitóticas atípicas e alta positividade para o 

Ki67 (≥ 10%) têm sido associados com prognóstico desfavorável em adultos
38,39

. Em 

pacientes pediátricos com doença localizada, uma idade inferior a três anos, virilização 

isolada, estadio I, ausência de disseminação tumoral durante a cirurgia e peso tumoral < 

200 g foram associados a uma maior probabilidade de sobrevida livre de doença
40

. 

A ressecção cirúrgica constitui o tratamento de escolha para o carcinoma do 

córtex da suprarrenal, sendo a única opção de tratamento curativo
41

. Em pacientes 

com carcinomas em estadios I e II, o tumor pode ser ressecado por cirurgia 

videolaparoscópica ou aberta, a depender do tamanho do tumor e da experiência do 

cirurgião
42

. A evolução desses tumores depende do volume de cirurgias de 

suprarrenal realizadas por ano pelo serviço. Os pacientes com suspeita de carcinoma 

devem ter seu tratamento restrito a serviços que realizem mais de 20 adrenalectomias 

por ano e com experiência nesse tipo de cirurgia
43

. 

A maioria dos dados existentes mostra uma alta taxa de recorrência do tumor 

mesmo após a ressecção completa, mostrando a necessidade de um tratamento 
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adjuvante. A melhor evidência para o tratamento adjuvante vem de um estudo 

retrospectivo realizado por Terzolo et al.
44

. Nesse estudo o risco de recorrência foi 

menor no grupo que fez uso de mitotane. A droga mitotane (o, p’-DDD), uma isoforma 

do inseticida diclorodifeniltricloroetano (DDT), é a única droga aprovada para o 

tratamento do carcinoma do córtex da suprarrenal. Ela é utilizada para bloqueio 

hormonal de neoplasias funcionantes avançadas e possui também atividade adrenolítica 

direta
44

. Além do mitotane, pode se considerar o uso da radioterapia adjuvante em 

pacientes com alta probabilidade de recidiva loco regional do tumor como em casos de 

paciente com ressecção incompleta do tumor (R1) ou ressecção incerta (Rx)
45

. 

Em pacientes com doença metastática, se a ressecção cirúrgica completa do 

tumor e das metástases for possível, ela deve ser realizada e seguida da terapia 

adjuvante com mitotane. Se a cirurgia não for possível, o tratamento deve ser 

mantido com o mitotane e, nos casos de doença progressiva e agressiva, o tratamento 

quimioterápico com drogas citotóxicas deve ser adicionado. Os melhores resultados 

na taxa de resposta foram relatados no protocolo de Berruti com a combinação do 

mitotane com etoposide, doxorrubicina e cisplatina. A resposta nesses casos foi de 

49%, incluindo cinco pacientes com resposta completa, sendo considerado o 

tratamento de primeira linha
46

. A terapia citotóxica com estreptozotocina e mitotane 

foi associada a respostas parciais em somente 36% dos casos representando a 

segunda linha de tratamento
47

. As terapias alvo moleculares com inibidores de 

receptores tirosina quinases (por exemplo: anti-EGFR, anti-VEGFs, anti-PDGFR, 

anti-IGF1R) foram utilizadas em pacientes com doença avançada como terapia de 

resgate em estudos Fase I e II principalmente
48-51

. Os resultados foram, no entanto, 

desanimadores com raros relatos de respostas objetivas. 
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1.2 Patogênese Molecular dos Tumores do Córtex da Suprarrenal 

Na última década foram realizados consideráveis avanços no entendimento 

sobre os mecanismos moleculares envolvidos na tumorigênese dos tumores do córtex 

da suprarrenal em adultos de diferentes etnias
30,52-56

. No entanto, os mecanismos 

moleculares envolvidos com a patogênese dos tumores do córtex da suprarrenal 

ainda são muito pouco claros. Os estudos iniciais sobre alterações genéticas eram 

baseados em poucos casos e a investigação era realizada através da pesquisa de genes 

candidatos. Outra abordagem realizada foi através da elucidação genética de 

síndromes familiares que tinham predisposição ao carcinoma do córtex da 

suprarrenal como, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni, Beckwith-Wiedemann e 

Gardner
57

. 

Um dos mecanismos mais estudados na tumorigênese das lesões do córtex da 

suprarrenal é a hiperexpressão do fator de crescimento semelhante à insulina tipo II 

(IGF2). O IGF2 é um potente estimulador do crescimento in vitro de linhagens 

celulares de carcinoma do córtex da suprarrenal
58

. O gene IGF2 está localizado no 

cromossomo 11p15 e codifica um fator de crescimento que se expressa unicamente 

através do alelo paterno, enquanto o alelo materno sofre imprinting. Alterações 

genéticas ou epigenéticas na região 11p15 podem alterar a expressão dos genes 

CDKN1C, IGF2 e H19 (estruturalmente organizados em um cluster), aumentando a 

expressão do IGF2 e inativando os genes CDKN1C e H19 (regulador negativo do 

ciclo celular e repressor transcricional do IGF2, respectivamente), como acontece 

nos pacientes com a Síndrome de Beckwith-Wiedemann
59

. Essa síndrome é 

caracterizada por crescimento aumentado, visceromegalia, macroglossia, 

hipoglicemia neonatal, anormalidade nos ouvidos e da parede abdominal. As 
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crianças com essa síndrome têm um risco aumentado de neoplasias como tumor de 

Wilms, hepatoblastoma, rabdomiosarcoma e carcinoma do córtex da suprarrenal
60

. 

Estudos envolvendo perfil de expressão gênica (microarray) dos tumores do córtex 

da suprarrenal demonstraram que o IGF2 representa o transcrito mais hiperexpresso 

em carcinomas diagnosticados em adultos quando comparados aos adenomas
54,55,61-

64
. O aumento da expressão do IGF2 nos carcinomas do córtex da suprarrenal de 

adultos em relação aos adenomas foi confirmado na nossa casuística de tumores do 

córtex da suprarrenal. No grupo pediátrico, a hiperexpressão do IGF2 foi identificada 

em ambos os tumores clinicamente benignos e malignos
28

. Embora os estudos de 

microarray tenham estabelecido a hiperexpressão do IGF2 como um marcador para 

o diagnóstico de carcinomas do córtex da suprarrenal, a expressão do IGF2 não se 

mostrou útil para definir prognóstico dentre os pacientes com carcinomas
54,55,61-64

. 

O efeito mitogênico do IGF2 é mediado através da sua ação autócrina e 

parácrina no receptor de IGF1 (IGF1R)
58,65

. Demonstramos previamente o aumento 

da expressão gênica do IGF1R em 18 de 27 tumores do córtex da suprarrenal 

pediátricos
28

. De forma interessante, o aumento da expressão deste receptor 

constituiu um marcador prognóstico independente para o desenvolvimento de 

metástases no grupo pediátrico. Além disso, um inibidor seletivo da atividade de 

tirosina-quinase do IGF1R apresentou efeitos antitumorais em linhagens celulares de 

tumor do córtex da suprarrenal
28

. 

Um estudo de análise de perfil de expressão gênica com 94 carcinomas do 

córtex da suprarrenal em adultos demonstrou que os genes DGL7 e PINK1, 

envolvidos na regulação do ciclo celular, foram diferencialmente expressos entre 

tumores recorrentes e não recorrentes
30

. A hiperexpressão do DGL7 em células 
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tronco de ratos inibe a diferenciação e estimula o crescimento celular
66

. Além disso, 

o cálculo da diferença da expressão dos genes BUB1B e PINK1 foi um preditor 

significativo de redução da sobrevida global dos pacientes
30

. A importância 

prognóstica da expressão combinada dos genes BUB1B e PINK1 foi posteriormente 

validada nos tumores do córtex da suprarrenal de pacientes adultos da nossa coorte
67

. 

O carcinoma do córtex da suprarrenal representa a manifestação menos 

comum (de 3% a 10%) dos pacientes com síndrome de Li-Fraumeni, caracterizada 

pelo desenvolvimento precoce de vários tipos de tumores como neoplasias de mama, 

sarcomas, cerebrais e hematológicos
68

. Em 70% dos casos dessa síndrome é possível 

identificar uma mutação germinativa no gene TP53 herdada de forma autossômica 

dominante. A mutação germinativa p.R337H, descrita inicialmente na região sul do 

Brasil, foi encontrada em 78% das crianças e 13% dos adultos com carcinoma 

aparentemente esporádico na nossa casuística. Após o diagnóstico da mutação 

germinativa do TP53, os pacientes acompanhados na nossa Instituição são então 

rastreados anualmente com ultrassonografia (USG) de tireoide, mamografia em 

mulheres adultas, USG abdominal e pélvico. A forma ideal de rastreamento, bem 

como o risco-benefício da exposição anual a exames com maior radiação como TC, 

ainda não estão estabelecidos. 

As mutações somáticas do gene TP53 foram observadas em carcinomas do 

córtex da suprarrenal esporádicos, mas representam um evento tardio do processo da 

perda da diferenciação celular
69

. Nos tumores esporádicos, as mutações somáticas do 

p53 foram identificadas em 25% a 35% dos carcinomas do córtex da suprarrenal e 

foram associadas a uma significativa redução da sobrevida global em adultos com 

carcinoma
70

. 
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A via Wnt/β-catenina constitui outra via fundamental no desenvolvimento 

normal do córtex da suprarrenal (regulando o crescimento celular, motilidade e 

diferenciação)
71

. Essa via também colabora para o processo de tumorigênese e sua 

desregulação é frequente nos cânceres humanos
72

. A proteína Wnt regula pelo menos três 

vias distintas: a via canônica da β-catenina, da polaridade celular e a via do cálcio
73,74

. 

Na ausência das proteínas Wnt que ativam a via canônica, as proteínas caseína 

quinase 1β (CK1β) e glicogênio sintetase quinase 3β (GSK-3β) fosforilam a β-catenina, 

que sofre ubiquitinação levando a sua degradação pelos proteossomos. Como resultado, 

os níveis de β-catenina no citoplasma ficam baixos, impedindo a sua migração para o 

núcleo e consequente ativação dos genes alvos
75

. A via é ativada quando a proteína Wnt 

se liga a seu receptor transmembrana ‘Frizzled’ (Fz) formando com o seu coreceptor 

[lipoproteína de baixa densidade 5 ou 6 (LRP6/5)] um complexo Wnt-Fz-LRP6/5. A 

ativação desse complexo recruta a proteína Dishevelled (Dvl), que antagoniza a GSK-3β 

por um mecanismo desconhecido e impede a fosforilação e posterior degradação da β-

catenina
72,76

. 

Mutações inativadoras no éxon 3 do gene da β-catenina (CTNNB1), que 

codifica um sítio que é fosforilado pela GSK-3β essencial para a degradação da β-

catenina, foram descritas previamente em tumores do córtex da suprarrenal
56,72,77

. 

Essas mutações foram descritas com frequência similar em adenomas (27%) e 

carcinomas (30%) do córtex da suprarrenal
56

. No entanto, quando somente os 

carcinomas foram estudados, tanto a mutação no gene CTNNB1 como o acúmulo 

anômalo da β-catenina por imunohistoquímica se correlacionaram com estadiamento 

tumoral mais avançado (ENSAT III ou IV), maior escore de Weiss, maior frequência 

de necrose e mitoses, além de uma diminuição de sobrevida global e livre de doença
77

. 
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Recentemente, o sequenciamento exômico de 45 carcinomas do córtex da 

suprarrenal identificou alterações em genes previamente conhecidos (CTNNB1, 

TP53, CDKN2A, RB1 e MEN1) e em genes ainda não descritos (ZNRF3, DAXX, 

TERT e MED12)
78

. O gene ZNRF3 codifica uma ubiquitina ligase E3 presente na 

superfície celular que age como um regulador negativo da sinalização da via Wnt/β-

catenina através da degradação do receptor Frizzled
79

. O ZNRF3 foi o gene mais 

frequentemente alterado, com a presença de deleções em homozigose em 19 (21%) 

dos 45 tumores sequenciados
78

. Desta forma, a inativação do gene ZNRF3 pode 

representar um novo mecanismo para ativação da via Wnt
78

. 

1.3 microRNAs: Regulação Epigenética em Tumores do Córtex da Suprarrenal 

Os microRNAs (miRNAs) são integrantes importantes do processo de 

tumorigênese. Os miRNAs constituem uma classe de pequenos ácidos ribonucleicos 

(RNAs) não-codificáveis capazes de reprimir a expressão de determinados genes 

alvo ao ligarem-se à sequências complementares existentes na região 3’ não-

traduzível do RNA mensageiro (RNAm)
80

. Eles formam uma importante classe de 

reguladores que participam de inúmeras funções biológicas, incluindo 

desenvolvimento, proliferação celular, diferenciação e apoptose. Os miRNAs estão 

envolvidos na patogênese de muitas doenças, incluindo as neoplasias devido ao seu 

papel crucial na modulação epigenética da expressão gênica
81

. 

O processamento dos miRNAs se inicia no núcleo da célula com a transcrição 

dos genes codificadores de miRNAs pela enzima RNA polimerase II em uma 

estrutura de fita única com formato de uma “alça” ou “grampo” (pri-miRNA). O 

próximo passo é o processamento do pri-miRNA pela enzima Drosha e pelo produto 
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do gene DGRC8 (os quais juntamente integram um complexo microprocessador) em 

pre-miRNA (fita de mais ou menos 60 nucleotídeos dobrada em uma estrutura em 

forma de grampo) (Figura 1). O pre-miRNA é transportado ao citoplasma da célula 

através de uma proteína da membrana nuclear denominada Exportina 5 (EXPO-5). 

No citoplasma, o pre-miRNA é clivado pela enzima DICER1 em cooperação com 

seu cofator TRBP, formando uma fita de mais ou menos 20 a 22 nucleotídeos, o 

miRNA maduro. Uma vez liberado no citoplasma, o miRNA maduro liga-se a um 

conjunto de proteínas denominado “complexo silenciador induzido por RNA” 

(RISC). Guiado pelo reconhecimento de sequências complementares localizadas na 

região 3’UTR, o miRNA permite a ligação do complexo RISC a um RNAm 

específico. Um mesmo RNAm pode apresentar vários sítios de pareamento na sua 

região 3’UTR, permitindo a ligação de várias cópias de um mesmo miRNA. Do 

mesmo modo, miRNAs diferentes são capazes de inibir com graus de eficiência 

diferentes um mesmo RNAm
82

. 

Os miRNAs coordenam a expressão de um extenso grupo de genes, 

modulando o transcriptoma de mamíferos. A redução da biosíntese de miRNAs, 

como nos modelos animais de knockout da Dicer, é letal em virtude de defeitos na 

proliferação e diferenciação de células tronco embrionárias
83,84

. 
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Figura 1 - Representação esquemática do processo de biogênese dos miRNAs nos humanos. 

miRNAs são pequenos RNAs não-codificáveis com cerca de 20-25 nucleotídeos que 

desempenham um importante papel na regulação da expressão gênica. Eles são 

expressos no núcleo como qualquer outro gene. Passo 1: A enzima RNA polimerase 

tipo II é responsável pela transcrição reversa do gene, formando o transcrito 

primário no núcleo. Passo 2: O transcrito primário (Pri-miRNA) é clivado no núcleo 

pela enzima DROSHA (RNASEN) juntamente com seu cofator DGCR8. Passo 3: O 

Pré-miRNA é formado. Passo 4: O Pré-miRNA é exportado ao citoplasma pela 

proteína Exportina 5, processo que requer uma proteína nuclear relacionada a Ras 

(RAN). Passo 5: O Pré-miRNA é processado pela enzima DICER1 e seu cofator 

TRBP para formar o miRNA maduro, que então interage com o RISC (Passo 6) e se 

liga à sequência complementar de RNAm alvo (Passo 7), finalmente levando ao 

bloqueio da expressão proteica, por meio da repressão translacional ou clivagem do 

RNAm. RNA pol II, Enzima RNA polimerase Tipo II; RNASEN (também conhecida 

como DROSHA), ribonuclease nuclear tipo III; DGRC8, região do gene 8 crítica 

para síndrome de Di George (cofator de RNASEN); RAN, proteína nuclear 

relacionada a Ras; Pri-miRNA, transcrito primário de miRNA; TRBP, proteína de 

transativação ligadora de RNA; Pre-miRNA, molécula precursora de miRNA; 

dsRNA, RNA de dupla hélice; RISC, complexo silenciador induzido por ribossomo; 

AGO, proteínas membro da família de proteínas Argonauta; GEMIN3, GEMIN 4 E 

GW-182, cofatores das proteínas da família argonauta [Modificado de Heravi-

Moussavi et al.
85

] 

A primeira evidência que os miRNAs estariam envolvidos com a patogênese 

das neoplasias em humanos veio da observação de que eles estavam localizados em 

regiões frágeis dos cromossomos, no entanto, apenas em 2002 ocorreu a primeira 

demonstração de um perfil de expressão de miRNAs em determinado tipo de 

neoplasia: pacientes diagnosticados com leucemia linfoide crônica e deleção na 
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região 13q14 apresentavam uma baixa expressão do miR-15 e miR-16
86

. 

Posteriormente, observou-se que a análise de expressão de miRNAs em diferentes 

tecidos tumorais poderia ser capaz de distinguir amostras de tumores da mesma 

linhagem ou classificar amostras de tecidos tumorais pobremente diferenciados de 

acordo com sua origem
87

. 

Desde então, vários estudos estão sendo realizados para determinar os 

diferentes perfis de expressão dos miRNAs nos diversos tumores humanos. O perfil 

de expressão dos miRNAs pode classificar os tumores quanto ao prognóstico, risco 

de recorrência e resposta às terapias
88

. Além disso, a classificação das amostras de 

tumores baseadas em seu perfil de expressão de miRNAs pode auxiliar no 

diagnóstico. De uma forma global, o perfil expressão gênica de miRNAs em tumores 

humanos tem sido caracterizado por uma redução global da expressão de 

miRNAs
87,89,90

. Na verdade, assinatura gênica de miRNAs tem sido útil na 

classificação e determinação do prognóstico em tumores malignos
74,90

. Como os 

miRNAs são mais estáveis que os RNAm, eles podem ser medidos diretamente no 

plasma e urina, e auxiliar no diagnóstico de forma menos invasiva
91

. 

Os miRNAs atuam de forma específica em cada tecido, portanto o mesmo 

miRNA pode funcionar como supressor tumoral em um tecido e como oncogene em 

outro tipo de tecido
73,92

. 

Entre os miRNAs hiperexpressos em tumores do córtex da suprarrenal estão o 

miR-483-3p e miR-483-5p, transcritos a partir do gene miR483
93

. A inibição desses 

miRNAs resultou em significativa redução da proliferação celular in vitro
94

. O gene 

miR-483 está localizado no segundo intron do gene IGF2, o gene mais 

diferencialmente expresso em carcinomas do córtex da suprarrenal
95,96

. 
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Soon et al.
97

 analisaram a expressão de miRNAs em tumores do córtex da 

suprarrenal e evidenciaram a redução da expressão do miR-335 e miR-195 em 

carcinomas de adultos quando comparados a adenomas. Adicionalmente, a menor 

expressão do miR-195 e a maior expressão do miR-483-5p foram associados a uma 

menor sobrevida em pacientes com carcinoma
95,93

. 

Recentemente, uma análise de 36 amostras (10 córtex de suprarrenais 

normais, 10 adenomas não secretores, 10 adenomas secretores e sete carcinomas) 

identificou uma expressão diferente de 22 miRNAs, com 14 deles expressos 

preferencialmente em carcinomas (Quadro 2). Os miRNAs hiperexpressos nos 

carcinomas em relação aos adenomas incluíram os miR-184, miR-503 e miR-210. Os 

miRNAs hipoexpressos foram miR-511, miR-214 e miR-375. Os miR-184, miR-503 e 

miR-511 foram capazes de distinguir tumores benignos de malignos com 

especificidade de 80-97% e sensibilidade de 100%
98

. 

Um estudo recente de sequenciamento de nova geração realizado em 45 

amostras de carcinomas do córtex da suprarrenal identificou três clusters que 

juntamente com outras alterações moleculares se correlacionaram com o 

comportamento clínico dos tumores. Além do miR-483-5p, o cluster dos miR-506-

514 também foi hiperexpresso em carcinomas recorrentes
78

. 
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Quadro 2 - miRNAs desregulados em  carcinomas do córtex da suprarrenal 

miRNA 

Hiper ou 

hipoexpressão em 

carcinomas 

Genes Alvo 
Mecanismo 

Alterado 
Referência 

miR483-3p Hiperexpresso PUMA Apoptose Ozata et al.
93

 

miR483-5p Hiperexpresso  
Processamento 

de miRNAs 
Ozata et al.

93
 

miR-503 Hiperexpresso DICER1/ TARBP2 
Processamento 

de miRNAs 
Yang et al. 

99
 

miR-195 Hipoexpresso DICER1/ TARBP2 
Processamento 

de miRNAs 
Caramuta et al.

100
 

miR-497 Hipoexpresso  
Processamento 

de miRNAs 
Caramuta et al.

100
 

miR-335 Hipoexpresso DICER1/ TARBP2 
Processamento 

de miRNAS 
Caramuta et al.

100
 

miR-99a Hipoexpresso IGF1R/ mTOR Sinalização Doghman et al.
101

 

miR-100 Hipoexpresso IGF1R/ mTOR Sinalização Doghman et al.
101

 

Doghman et al.
101

 avaliaram o papel dos miRNAs em 25 tumores do córtex da 

suprarrenal pediátricos. Neste estudo, os miR-99-a e miR-100 estavam hipoexpressos nos 

tumores corticais em relação ao córtex de suprarrenais normais
101

. Estudos funcionais in 

vitro demonstraram que a hipoexpressão dos miR-99a e miR-100 promoveu a ativação 

das vias de sinalização do IGF1R e mTOR
101

. Contudo, em decorrência do limitado 

número de casos, não foi possível identificar miRNAs diferencialmente expressos entre 

tumores pediátricos com evolução benigna e maligna. 
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Figura 2 - Mecanismos de regulação dos miRNAs. A diminuição da expressão dos miRNAs no 

câncer pode ser devido a: alterações cromossômicas, mutações, polimorfismos, defeito na 

maquinaria responsável pela sua biogênese e alterações epigenéticas.; Pol II- Enzima 

RNA polimerase tipo II; Pri-miR- transcrito primário do miRNA; Drosha: 

Endoribonuclease tipo III; Pre-miR- Precursor de miRNA [Modificado de Iorio et al.
91

] 

A expressão dos miRNAs pode estar alterada nos tumores humanos por 

vários mecanismos (Figura 2): (1) anormalidades cromossômicas, como sugerido por 

estudos que mostram que os genes dos miRNAs podem estar em regiões com 

alterações genéticas vistas no câncer e confirmada por estudos em carcinomas de 

ovário, câncer de mama e melanoma
102

; (2) mutações nos transcritos primários como 

visto em casos de leucemia linfoide crônica
103

; (3) polimorfismos, descritos em 

câncer de pulmão; (4) defeitos na “maquinaria” da biogênese dos miRNAs em 

decorrência de desregulação na expressão das enzimas DROSHA e DICER
104-107

; ou 

(5) alterações epigenéticas, como metilação do ácido desoxirribonucleico (DNA)
108

. 
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1.4 Complexo DICER1-TRBP e Seu Papel na Tumorigênese 

A DICER1 é uma endoribonuclease da família RNAse III que pode ser 

considerada enzima protagonista no processo de biogênese dos miRNAs maduros. 

Em humanos, o gene DICER1 está localizado no cromossomo 14q32.13 e possui 27 

éxons. A DICER1 é uma enzima citoplasmática com 219 KDa e vários domínios 

dispostos em uma estrutura terciária organizada
109

. Em uma extremidade da enzima, 

estão intimamente conectados o domínio PAZ e a plataforma dos domínios que 

envolvem as extremidades de ligação 3’ e 5’. Na outra metade do seu “corpo” em 

forma de “L” estão os domínios RNase IIIa e IIIb que formam um dímero 

intramolecular e constituem um núcleo catalítico, com cada um de seus domínios 

sendo responsável pela clivagem de uma das fitas do substrato de RNA sobre qual 

ela atua. A atividade dessa enzima requer a presença de íons magnésios na interface 

entre os centros catalíticos, uma área altamente conservada entre as enzimas RNases 

(especificamente os resíduos E1330, E1564, D1709 e E1813). Existe um ligante 

entre o núcleo catalítico e as extremidades dos domínios de ligação que inclui um 

conector helicoidal. Os resíduos de fosfato da fita de RNA estão ao longo do 

conector helicoidal e ligados ao corpo do “L”, seguindo um caminho para a 

superfície carregada positivamente que parece ser o canal de reconhecimento do 

substrato. O conector funciona também posicionando o pre-miRNA através do centro 

catalítico de acordo com as extremidades 3’ e 5’, determinando o tamanho dos 

microRNAs formados através da clivagem realizada pela DICER1. Em mamíferos, a 

DICER1 forma um heterodímero transativado com a proteína TRBP, que é 

codificada pelo gene TARBP2
*
. Esse conjunto possui várias funções como o 

                                                
*
 Nomenclatura adotada será TARBP2 para o gene e TRBP para a proteína. 
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reconhecimento e direcionamento dos distintos substratos da enzima até integrar o 

complexo proteico silenciador da tradução
110

. 

A DICER1, portanto, representa um modulador crucial da expressão de 

RNAm, por meio da síntese de miRNAs que são importantes reguladores pós-

transcricionais da expressão gênica. Apenas uma mutação em qualquer um dos 

componentes da “maquinaria” de processamento dos miRNAs tem o potencial de 

modificar o perfil completo de expressão de miRNAs em uma célula ou tecido. Esse 

fato motivou vários grupos a estudar os efeitos das variações dessa enzima, e 

também de outros integrantes da ‘maquinaria’ do processamento dos miRNAs, na 

incidência e evolução de vários tipos de câncer. Os baixos níveis de expressão do 

RNAm da DICER1 se correlacionaram com um pior prognóstico nos seguintes 

tumores: câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de ovário, adenocarcinoma 

endometrial e pele
104,107,111-113

. 

Recentemente, Krill et al.
114

 demonstraram a importância da Dicer no 

desenvolvimento do córtex de suprarrenal de ratos. A deleção da Dicer1 é letal em 

embriões de ratos, e a sua deleção específica no córtex de suprarrenal resultou em 

mortalidade perinatal e falência do córtex de suprarrenal no final da gestação. As 

suprarrenais com knouckt específico da Dicer1 tiveram perda significante da 

expressão do Fator esteroidogênico tipo 1 (SF1). Consistente com a ausência de 

Dicer, houve a diminuição da degradação de RNAm mediada por miRNAs. .Em 

conjunto, estes dados sugeriram um papel da regulação mediada por miRNAs para o 

crescimento normal e homeostase da suprarrenal
114

. 

A DICER1 destaca-se como o único membro da via de processamento de 

miRNAs no qual mutações germinativas foram associadas com alguma condição 
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clínica. Mutações germinativas em heterozigose no gene da DICER1 foram 

inicialmente identificadas em 11 crianças com blastomas pleuropulmonares familiais, 

um tumor raro, proveniente do mesênquima pulmonar e precoce na infância
115

. 

Todas essas crianças possuíam história familiar de blastoma pleuropulmonar ou uma 

síndrome displásica familial que inclui uma variedade de tumores como nefroma 

cístico
116

, tumores ovarianos de células do cordão estromal (principalmente as 

células de Sertoli/Leydig)
117,118

 e bócio multinodular
118

. 

Recentemente, mutações somáticas missense recorrentes no domínio de 

clivagem RNase IIIb da enzima DICER1 foram identificadas em tumores de ovários 

não-epiteliais esteroidogênicos (tumores de células Sertoli-Leydig, tumores de 

células granulosas e de saco vitelino). A avaliação inicial por sequenciamento 

paralelo de última geração evidenciou quatro mutações missense da DICER1 no 

resíduo D1709. O resíduo D1709 está dentro de um domínio de resíduos ácidos que 

são responsáveis pela ligação de metais no centro catalítico do domínio da RNase 

IIIb. Posteriormente, mutações do gene DICER1 foram identificadas em 30 de 102 

tumores ovarianos não-epiteliais (29%). A maioria destas variações genéticas foram 

mutações missense e estavam todas localizadas nos domínio de ligação de metais do 

sítio catalítico RNase IIIb, que é essencial para interação e processamento de 

miRNAs
85

 (Figura 3). Mutações somáticas da DICER1 foram também identificadas 

em dois de cinco rabdomiosarcomas embrionários
85

. Apesar da adequada cobertura 

da sequência, não foram observadas mutações no domínio RNase IIIa da DICER1. 
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Figura 3 - Representação das mutações encontradas no domínio de clivagem RNase IIIb da 

DICER1, codificado pelos exons 23-25. As mutações foram identificadas em 4 regiões 

hot-spot (resíduos 1702, 1705, 1810 e 1813), que correspondem aos sítios de ligação 

de metais. A maioria destas variações genéticas foram mutações missense 

[Modificado de Heravi-Moussavi et al.
85

]. 

Estudos de clivagem de RNA demonstraram que a atividade da DICER1 

contendo as mutações hot-spot D1709N, D1709E e E1705K está reduzida, mas não 

completamente abolida. A ação da DICER1 selvagem promove a formação de dois 

produtos de miRNA, contendo 22 (ação do sítio RNase IIIb) e 18 nucleotídeos (ação 

do sítio RNase IIIa). As proteínas mutantes levaram a uma clivagem anômala dos 

miRNA, com o produto de 22 nucleotídeos estando signifivativamente reduzido
85

. 

Estes achados sugerem que mutações no domínio RNAse IIIb do gene DICER1 

ocasionam um processamento anormal de miRNAs, podendo também interferir no 

acoplamento do miRNA ao complexo RISC de degradação. 

De forma interessante, a desregulação do processamento de miRNAs em 

células cancerosas devido ao silenciamento da DICER1 propiciou a emergência de 

células com fenótipo mais agressivo, acelerando a progressão tumoral
119

. A redução 
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da expressão da DICER1 foi causada pela hiperexpressão do miR-103 e miR-107. A 

hiperexpressão do miR-103 e miR-107 se correlacionou com prognóstico 

desfavorável e metástase em câncer de mama
119

. 

Baseado em dados prévios demonstrando que a redução da expressão da 

DICER1 se correlacionou com prognóstico desfavorável em câncer epitelial de 

ovário
104

, mutações na DICER1 foram também investigadas em uma série de 266 

tumores, incluindo câncer epitelial de ovário e endometrial. Apenas uma mutação 

somática no sítio de ligação de metal da DICER1 (E1813G) foi identificada em um 

caso de coriocarcinoma de ovário
85

. Mutações no gene DICER1 não foram descritas 

no banco de dados 1000 Genomes Project Data ou no banco de dados públicos do 

Cancer Genome Atlas Consortium
85

. Adicionalmente, mutações recorrentes na 

DICER1 não foram descritas no banco de dados Catalogue of Somatic Mutation in 

Cancer (COSMIC), no qual somente quatro de 938 cânceres apresentam mutações 

somáticas da DICER1, mas não localizadas nos domínios de clivagem RNase IIIb ou 

RNase IIIa equivalentes
120

  

Melo et al.
121

 estudaram enzimas envolvidas no processamento de miRNA em 

linhagens celulares com instabilidade cromossômica. Os genes analisados incluíam 

membros da família de endonucleases da RNase tipo III (DICER1 e DROSHA), de 

proteínas ligadoras que tem ação catalítica (DGCR8, TRBP e PACT) e membros da 

família Argonaute (AGO1, AGO2 e AGO4). Foram encontradas duas mutações 

frameshift no gene TARBP2: uma deleção na repetição (C)5 do éxon 5 em linhagens 

celulares de câncer coloretal (Co115) e uma inserção na repetição de (C)7 do éxon 5 

em algumas linhagens celulares de câncer endometrial (SKUT-1B). A expressão da 

proteína TRBP nessas linhagens estava reduzida, corroborando os achados anteriores. 
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As células deficientes em TRBP apresentaram uma diminuição de 90% de eficiência 

no processamento de miRNAs. Além disso, mutações inativadoras da TRBP, que é 

essencial para a função da DICER1, promoveram um desregulação no processamento 

de miRNAs em células tumorais levando à transformação celular. 

Um estudo recente demonstrou a desregulação do cofator TRBP e de seu 

gene TARBP2 nos carcinomas do córtex da suprarrenal. Tanto a proteína TRBP 

como o seu gene estavam hiperexpressos nos carcinomas em relação a adenomas do 

córtex da suprarrenal em uma amostra de 34 tumores (17 adenomas e 17 

carcinomas)
100

. Através de uma análise in silico usando o TargetScan
†
, o miR-497 foi 

identificado como um potencial regulador da expressão do gene TARBP2. A 

expressão do miR-497 estava significativamente reduzida em carcinomas do córtex 

da suprarrenal
100

. 

Os achados descritos em outros tipos de neoplasias sugerem uma associação 

de mutações da DICER1 com tumores de origem embrionária ou primitiva. Levando-

se em consideração que os tumores do córtex da suprarrenal são esteroidogênicos a 

semelhança dos tumores de Leydig, e que provavelmente possuem uma origem 

embrionária no grupo pediátrico (12% dos casos são diagnosticados no primeiro ano 

de vida ou período neonatal), investigamos alterações genéticas da DICER1 e do seu 

cofator TARBP2 em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. Além 

disso, avaliamos a expressão gênica e proteica da DICER1 e TRBP, bem como 

determinamos a expressão de miRNAs provavelmente relacionados com a regulação 

da expressão dos genes DICER1 e TARBP2. 

 

 

                                                
†
 htpp://www.targetscan.org. 
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a) Estudar a expressão da DICER1 e TARBP2 ao nível de RNAm e proteína 

em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

b) Investigar variantes genéticas no domínio de clivagem RNAse IIIb do gene 

DICER1 e no éxon 5 do gene TARBP2 em tumores do córtex da suprarrenal de 

crianças e adultos. 

c) Determinar a expressão dos miR-103 e miR-107, reguladores da expressão 

da DICER1, em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

d) Determinar a expressão do miR-497, regulador da expressão da TARBP2, 

em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

e) Correlacionar os achados moleculares com as características clínicas, 

diagnóstico histológico e evolução dos tumores do córtex da suprarrenal. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Considerações Éticas 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq), da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (processo nº 04331813.7.0000.0068). O 

termo de consentimento livre e esclarecido por escrito foi assinado por todos os 

pacientes ou responsáveis (Anexos de C a G). Os estudos moleculares foram 

realizados no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular - LIM 42, Divisão de 

Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

3.2 Pacientes 

Foram selecionados tumores do córtex da suprarrenal no período de 1979 a 2007 

(Figuras 4 e 5). Os pacientes foram submetidos à avaliação hormonal e realização de 

exames de imagem (ultrassonografia, TC e/ou RM). O diagnóstico de tumores 

funcionantes foi estabelecido a partir da determinação do cortisol urinário em amostras 

de 24 h, avaliação da supressão do cortisol sérico após 1 mg de dexametasona, dosagem 

de ACTH, andrógenos (testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona [DHEA] 

e seu composto sulfatado), precursores esteroidais (17OH-progesterona e 11-

deoxicortisol), estradiol, aldosterona e atividade plasmática de renina (Quadro 1). 
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Os tumores do córtex da suprarrenal em pacientes adultos foram classificados 

de acordo com os critérios histopatológicos de Weiss: adenomas do córtex da 

suprarrenal (escore de Weiss ≤ 2) e carcinomas do córtex da suprarrenal (escore de 

Weiss ≥ 3)
19

. No grupo pediátrico (< 15 anos), observamos que 54% dos tumores 

adrenocorticais com escore de Weiss > 2 apresentaram evolução clínica benigna, 

confirmando que os critérios histopatológicos de Weiss não são preditivos de 

malignidade em crianças
26,27,122

. Consequentemente, os tumores do córtex da 

suprarrenal pediátricos foram classificados em clinicamente benignos ou 

clinicamente malignos
27

. O comportamento clínico de malignidade no grupo 

pediátrico foi estabelecido a partir do estadiamento avançado (III ou IV) ou evolução 

clínica desfavorável. O gene supressor tumoral Tp53 foi estudado previamente em 22 

crianças e 26 adultos com tumores do córtex da suprarrenal. A mutação germinativa 

Arg337His do p53 foi identificada em 77% e 12% das crianças e adultos, 

respectivamente. Erro nas figuras 4 e 5 “análise de RNAm” ao invés de “anállise da 

RNAm”. 

 

Figura 4 - Coorte de tumores do córtex da suprarrenal em adultos para a análise de 

imunohistoquímica, DNA e cDNA tumorais, IHQ, imunohistoquímica 
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Figura 5 - Coorte de tumores do córtex da suprarrenal em crianças para a análise de 

imunohistoquímica, DNA e cDNA tumorais. TMA, micromatriz tecidual; IHQ, 

imunohistoquímica; CB, tumores clinicamente benignos; CM, tumores clinicamente 

malignos 

3.3 Métodos 

3.3.1 Micromatriz Tecidual (TMA) e Imunohistoquímica 

Os procedimentos abaixo descritos foram realizados no Laboratório de 

Investigação em Patologia Hepática LIM 14 da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Para a construção do TMA, cortes histológicos representativos dos casos, 

corados pela Hematoxilina e Eosina foram revisados e as áreas de interesse foram 

selecionadas nas lâminas. As mesmas áreas foram marcadas nos respectivos blocos 

de parafina doadores dos tecidos. Cilindros de 1,0 mm de diâmetro das áreas 

marcadas nos blocos de parafina doadores foram transportados para um bloco de 

parafina receptor através de um sistema mecanizado de precisão (Beecher 

Instruments, Sun Prairie, WI, EUA), com um intervalo de 0,3 mm entre os cilindros. 

Cada cilindro foi alocado numa posição do bloco receptor definida em um sistema 

cartesiano de coordenadas, com o conjunto das amostras constituindo uma TMA com 

13 linhas e 16 colunas. No total, o TMA construído contem 208 posições (205 

amostras de 202 casos, com uma amostra por caso, tendo três pacientes amostras em 
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duplicata e um paciente com perda de representatividade por tratar-se de tecido 

hepático). Houve uma perda de 5% da representatividade, restando 198 casos para 

análise. Duas amostras de tecido renal normal foram usadas para determinar o 

posicionamento do TMA. O bloco de TMA foi então cortado em secções histológicas 

numeradas e consecutivas de 3μm (Leica Instruments, Singapore). Outros dois 

blocos de TMA semelhantes foram feitos para se obter duas triplicatas, uma para 

cada tipo de anticorpo (anti-DICER1 e anti-TRBP) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características clínicas dos 198 pacientes com tumores do córtex da 

suprarrenal incluídos na micromatriz tecidual (TMA) 

 Crianças Adultos 

 CB 

(n=36) 

CM  

(n=8) 

Adenomas 

(n=75) 

Carcinomas 

(n=79) 

Idade (anos)
(A) 

2,6 ± 0,4 3,6 ± 0,9 44 ± 1,9 40 ± 1,8 

Sexo (F:M) 1,7 : 1 1,7 : 1 6,5 : 1 3,5 : 1 

Seguimento (meses)
 (A)

 127 ± 14 44 ± 20 77 ± 7,4 53 ± 7,5 

Síndrome clínica n     

Cushing 1 0 47 13 

Virilizante 25 3 2 9 

Mista 10 5 0 33 

Não funcionante 0 0 22 16 

Outras 0 0 0 2 

Não disponível 0 0 4 5 

(A): Média ± EPM; CB: clinicamente benigno; CM: clinicamente maligno; Ad: adenoma; Ca: carcinoma. 

Os anticorpos utilizados foram anti-DICER1, anticorpo de coelho policlonal, 

com título de 1/100 (HPA 000694, Sigma Life Science, St. Louis, United States) e 

anti-TRBP, anticorpo de coelho policlonal, com título 1/50 (ab72547, Abcam, 

Cambridge, Reino Unido). O controle positivo do anti-DICER1 foi mucosa normal 

de estômago e do anti-TRBP foi córtex de suprarrenal normal. 
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Para realização do procedimento de imunohistoquímica das lâminas de TMA, 

foram seguidas as seguintes etapas enumeradas e descritas abaixo: 

1. Desparafinização dos cortes de 3µm de espessura, do material incluído 

em parafina; incubação com xilol a 60ºC por 15 minutos, seguido de 

outra incubação com xilol à temperatura ambiente por 15 minutos. 

2. Hidratação dos cortes em concentrações de Etanol a 100% com três 

banhos de 30 segundos cada, Etanol a 95%, 80% e 70% por 30 segundos; 

posteriormente, lavagem em água corrente e água destilada. 

3. Recuperação antigênica mediante incubação das lâminas em solução de 

ácido cítrico 10 mM pH 6,0 (Merck, Darmstadt, Alemanha) em panela a 

vapor, após a fervura da água da panela, a cuba com as lâminas foram 

colocadas em solução de recuperação, por 40 minutos e, após, para 

resfriar por 20 minutos à temperatura ambiente; lavagens em água 

corrente e água destilada. 

4. Bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada (H2O2) a 6% 

diluída v/v em metanol, em três banhos de 10 minutos cada; lavagens em 

água corrente e água destilada; lavagem com solução salina tamponada 

com fosfatos (PBS) 10 mM pH 7,4 por cinco minutos. 

5. Bloqueio de proteínas inespecíficas com Cas Block
TM 

 (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, EUA) por 10 minutos a 37ºC; incubação com o anticorpo primário. 

6. Incubação das lâminas com anticorpo primário (específico para o antígeno) 

diluído em solução de albumina bovina (BSA) (Sigma, St Luis, MO, EUA) 

1,0% e azida sódica NaN3 (Inlab, São Paulo, Brasil) 0,1% em PBS, em 

câmara úmida: 30 min. a 37ºC e, em seguida, 18 horas (overnight) a 4
o
C; 

lavagens em tampão PBS com três trocas de cinco minutos cada. 
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7. Incubação com o bloqueador pós-primário (Post Primary Block, 

NovoLink Max Polymer Detection System, Vision Biosystems™ , Reino 

Unido), por 30 minutos a 37ºC; lavagens com tampão PBS com três 

trocas de três a cinco minutos cada. 

8. Incubação com NovoLink (Polímero) do mesmo kit por 30 minutos a 

37
o
C; lavagens com tampão PBS com três trocas de três a cinco minutos. 

9. Revelação com solução de substrato cromogênico contendo 

diaminobenzidina (Sigma, St Luis, MO, EUA) a 0,06%, peróxido de 

hidrogênio a 0,06%, dimetil sulfóxido (Labsynth, São Paulo, Brasil) a 1% 

em PBS, em banho de cinco minutos, a 37
o
C; lavagens em água corrente e 

água destilada. 

10. Contra-coloração com Hematoxilina de Harris por um minuto, lavagens 

em água corrente e água destilada. Imersão rápida em água amoniacal 

(sol. de hidróxido de amônia 0,5%) seguido de lavagens em água 

corrente e água destilada. 

11. Desidratação dos cortes em banhos de etanol a 50%, 80%, 95% e etanol 

absoluto (três trocas de um minuto cada), diafanização em três banhos de 

xilol e montagem em meio permanente (Merck, Darmstadt, Alemanha) 

com lamínula. 

Os controles utilizados na reação imunohistoquímica foram um controle 

positivo para o anticorpo em estudo e um controle negativo com incubação em PBS e 

eliminação do anticorpo primário, sendo efetuados todos os demais procedimentos 

imunohistoquímicos. 
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Em cada cilindro de amostras tumorais, foram avaliados a imunorreatividade 

do compartimento citoplasmático para os anticorpos anti-DICER1 e anti-TRBP. Na 

análise das reações, consideramos a marcação somente no compartimento 

citoplasmático. As lâminas de TMA para o anticorpo anti-DICER1 foram analisadas 

pelos patologistas Dra. Maria Cláudia Zerbini e Dr. Iberê Cauduro Soares, para 

determinar o coeficiente de variabilidade interobservador. As lâminas de TMA para 

o anticorpo anti-TRBP foram analisadas somente pela patologista M.C.N.Z. A 

intensidade da imunorreatividade foi avaliada em uma escala de zero a três (0 

ausente, 1 fraco, 2 moderado e 3 intenso). O percentual de células tumorais positivas 

foi calculado para cada amostra: 0%, escore 0; 1 a 25%, escore 1; 26 a 50%, escore 

2; 51-75% escore 3, escore 4, 76-100%. A partir da soma da intensidade e percentual 

de positividade, obtivemos um escore final semiquantitativo (variando de zero a 

sete). A mediana do escore final foi utilizada como ponto de corte para diferenciar 

uma expressão fraca de uma expressão forte. Para a DICER1, um escore final 

variando de 0 a 3,4 foi definido como expressão fraca e um escore ≥ 3,5 expressão 

forte. Para a TRBP, um escore final variando de 0 a 4,9 foi definido como expressão 

fraca e um escore ≥ 5,0 expressão forte. Como cada amostra tumoral foi analisada 

em triplicata, a média dos três valores obtidos representou o escore de 

imunorreatividade para cada patologista. O escore de imunorreatividade final foi 

calculado a partir da média da análise dos dois patologistas. O coeficiente de 

reprodutibilidade interobservador (Kappa) foi 0,72 para a DICER1 (p < 0,0001). Um 

coeficiente Kappa > 0,61 é considerado uma concordância substancial. 
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3.3.2 Estudos moleculares 

3.3.2.1 Extração de RNA 

Os tecidos tumorais foram obtidos durante procedimento cirúrgico habitual e 

armazenados em nitrogênio líquido até a realização da extração de RNA. O RNA 

total das amostras foi extraído a partir dos tecidos congelados em nitrogênio líquido 

utilizando-se o método do Trizol Reagente (Invitrogen, Carlsbad, CA, E.U.A). A 

qualidade do RNA extraído foi avaliada a partir da relação de absorbância A260/280 e 

da integridade das bandas de RNA ribossômico em gel de agarose 1% após 

eletroforese. A relação de absorbância A260/280 foi maior que 1,8 em todas as 

amostras. As concentrações das amostras de RNA total foram determinadas em 

nanofotômetro. 

3.3.2.2 Expressão de RNAm por Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

quantitativa em tempo real 

O estudo da expressão gênica para RNAm foi realizado em 84 pacientes não 

relacionados com tumores do córtex da suprarrenal diagnosticados em 23 crianças e 

61 adultos (Tabela 2). A maioria dos pacientes (75%) está inclusa no grupo de 198 

pacientes incluídos no TMA e apresenta características clínicas e demográficas 

semelhantes ao grupo de pacientes que tiveram as amostras dos seus tumores 

incluídas no TMA (Figuras 4 e 5). 
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Tabela 2 - Características clínicas dos 84 pacientes com tumores do córtex da 

suprarrenal incluídos na análise da expressão gênica 

 Crianças Adultos 

 CB 

(n= 18) 

CM 

(n= 5) 

Adenomas 

(n= 31) 

Carcinomas 

(n= 30) 

Idade (anos)
(A)

 3,1 ± 0,7 3,2 ± 0,7 38,7 ± 2,8 35,4 ± 2,8 

Sexo (F:M) 2,0 : 1 4,0 : 1 14,5 : 1 43,3 : 1 

Seguimento (meses)
 (A)

 100 ± 14 31 ± 12 71 ± 12 53 ± 13 

Síndrome clínica n     

Cushing 1 0 18 7 

Virilizante 12 3 0 3 

Mista 5 2 1 13 

Não funcionante 0 0 8 4 

Outras 0 0 0 2 

Não disponível 0 0 4 1 

(A): Média ± DP; CB: clinicamente benigno; CM: clinicamente maligno; Ad: adenoma; Ca: carcinoma. 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por transcrição reversa (RT) 

utilizando-se o produto comercial Superscript III FirstStrand S (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA ). A quantificação do cDNA foi realizada no aparelho ABI Prism 

7000 (AppliedBiosystems, Forster City, CA, EUA) utilizando-se ensaios 5’ nuclease 

do sistema Taqman (AppliedBiosystems). Os ensaios Taqman para os genes alvos 

DICER1 (ensaio Hs00998580_m1), TARPB2 (ensaio Hs00998379_m1) e endógenos 

GUSB (beta-glucoronidase) e ACTB (beta-actina) contém oligonucleotídeos 

iniciadores exônicos e sondas específicas interexônicas para o fragmento 

amplificado, que garantem a não amplificação de DNA genômico. As sondas dos 

genes alvos são marcadas com a fluorescência FAM, enquanto a sonda da beta-

glucoronidase e beta-actina são marcadas com VIC. Estas sondas incitam 

comprimentos de ondas distintos, que emitem sinais captados pelo aparelho. 

Durante a reação de PCR, o ciclo em que cada curva de amplificação 

ultrapassar o limiar de detecção da fluorescência (CT) foi determinado e utilizado 
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para quantificação da expressão gênica. As reações de amplificação foram realizadas 

em uma etapa inicial de 95°C por 10 minutos, seguida de 40 ciclos de 95°C por 15 s 

e 60°C por 10 min. A amplificação dos genes alvos foi normalizada pelas condições 

de amplificação dos controles endógenos, GUSB e ACTB em cada amostra tumoral. 

Um grupo comercial de córtex de glândulas adrenais normais (Human Adrenal 

Cortex RNA, Clontech, Palo Alto, CA, EUA) foi utilizado como amostra de 

referência na análise da quantificação relativa. A quantificação relativa foi realizada 

pelo método 2
-ΔΔCT 123

, onde o ΔCT representa a diferença de expressão entre o gene 

alvo e o endógeno (média dos dois genes usados) de uma determinada amostra 

(tumor ou calibrador) e o ΔΔCT corresponde à diferença entre o ΔCT de uma amostra 

tumoral e o ΔCT do calibrador. Os valores da expressão gênica representam o 

número de vezes em que o gene alvo está expresso no tecido tumoral em relação ao 

pool de tecido normal. A mediana de expressão foi utilizada como ponto de corte 

para diferenciar hiperexpressão de hipoexpressão. 

A validação do método 2
-ΔΔCT

 foi realizada pela construção de curvas de 

amplificação com concentrações progressivamente maiores de cDNA a fim de 

avaliar se as eficiências de amplificação dos genes alvos e endógeno foram 

comparáveis (inclinação da reta < 0,1). A eficiência de amplificação do gene 

DICER1, foi comparável à da GUSB e ACTB (Gráficos 1 e 2) nas reações em 

singleplex (oligonucleotídeos e sondas do gene alvo e endógeno em poços distintos). 

A eficiência de amplificação do gene TARBP2, de forma semelhante, foi comparável 

à da GUSB e ACTB (Gráficos 3 e 4) nas reações em singleplex (oligonucleotídeos e 

sondas do gene alvo e endógeno em poços distintos). 
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Gráfico 1- Curvas de eficiência de amplificação em singleplex da DICER1 em 

relação aos gene endógeno GUSB (beta-glicuronidase) 

 

Gráfico 2 - Curva de eficiência de amplificação em singleplex da DICER1 em 

relação ao gene endógeno ACTB (beta-actina) 
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Gráfico 3 - Curva de eficiência de amplificação em singleplex da TARBP2 em 

relação ao gene endógeno GUSB (beta-glicuronidase) 

 

Gráfico 4 - Curva de eficiência de amplificação em singleplex da TARBP2 em 

relação aos gene endógeno ACTB (beta-actina) 
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3.3.2.3 Expressão de miRNAs por RT-PCR em tempo real 

O estudo da expressão gênica para miRNAs foi realizado em 82 pacientes não 

relacionados com tumores do córtex da suprarrenal esporádicos diagnosticados em 

23 crianças e 59 adultos. A maioria dos pacientes (75%) está inclusa no grupo de 198 

pacientes incluídos no TMA e apresentavam características clínicas e demográficas 

semelhantes ao grupo de pacientes que tiveram as amostras dos seus tumores 

incluídas no TMA (Figuras 4 e 5). 

O cDNA de cada amostra tumoral foi sintetizada por meio do ensaio 

TaqManMicroRNA Reverse Transcription e dos primers Megaplex RT 

(AppliedBiosystems). Cada oligonucleotídeo iniciador presente neste ensaio é 

complementar a um único miRNA maduro. Durante a reação, os oligonucleotídeos 

específicos assumem uma configuração em grampo (stem-loop) ao hibridizarem no 

miRNA alvo e promovem um alongamento das moléculas que serão sintetizadas. As 

moléculas de cDNA resultantes da reação de transcrição reversa são mais longas que 

os miRNAs e podem então ser utilizadas como moldes para o ensaio TaqMan. O 

cDNA sintetizado então para cada amostra tumoral foi utilizado para determinar a 

expressão do miR-103, miR-107 e miR-497. A partir desta etapa, a metodologia segue 

o que foi descrito anteriormente na seção sobre PCR quantitativo em tempo real. 

Foram utilizados os ensaios para a amplificação dos genes alvo miR-103 (000439), 

miR-107 (000443) e miR-497 (001043) e os genes endógenos RNU44 e RNU48. A 

validação do método 2
-ΔΔCT

 foi realizada pela construção de curvas de amplificação 

com concentrações progressivamente maiores de cDNA a fim de avaliar se as 

eficiências de amplificação dos genes alvos e endógeno foram comparáveis 

(inclinação da reta < 0,1). A eficiência de amplificação dos genes miR-103 e miR-107 
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foi comparável à do RNU44 e RNU48 nas reações em singleplex (oligonucleotídeos e 

sondas do gene alvo e endógeno em poços distintos). O miR-497 não foi expresso no 

pool de córtex normais de suprarrenais e nem nos tumores (Gráficos de 5 a 8). 

Gráfico 5 - Curva de eficiência de amplificação em singleplexdo miR-103 em 

relação ao gene endógeno RNU44 

 

Gráfico 6 - Curva de eficiência de amplificação em singleplexdo miR-103 em 

relação aos gene endógeno RNU48 
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Gráfico 7 - Curva de eficiência de amplificação em singleplex do miR-107 em 

relação aos gene endógeno RNU44 

 

Gráfico 8 - Curva de eficiência de amplificação em singleplex do miR-107 em 

relação aos gene endógeno RNU48 
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3.3.2.4 Extração de DNA 

O sequenciamento foi realizado foi realizado em 83 pacientes não 

relacionados com tumores do córtex da suprarrenal diagnosticados em 23 crianças e 

60 adultos. A maioria dos pacientes (75%) está inclusa no grupo de 198 pacientes 

incluídos no TMA e apresenta características clínicas e demográficas semelhantes ao 

grupo de pacientes que tiveram as amostras dos seus tumores incluídas no TMA 

(Figuras 4 e 5). 

Os tecidos tumorais dos pacientes foram obtidos através de procedimento 

cirúrgico e armazenados em nitrogênio líquido até a realização da extração de DNA. 

Aproximadamente 50 a 100 mg de tecido foram separados e transferidos para um 

tubo previamente colocado no gelo, sendo adicionado cell lysis solution (Genomic 

DNA isolation kit- Gentra Systems) e posteriormente proteinase k solution. Os tubos 

foram incubados overnight a 55 graus até completa dissolução dos tecidos. A solução 

foi posteriormente submetida a tratamento com RNAse (RNase solution) com 

subsequente precipitação da proteína (Precipitation Protein Solution) para 

consequente precipitação e hidratação do DNA. 

3.3.2.5 Sequenciamento automático pelo método de Sanger 

Em cada reação de PCR foram amplificados 100 a 300 ng do DNA genômico 

utilizando 200 M de cada trifosfato de nucleotídeo (dNTP), 20 pmol/µL de cada 

oligonucleotídeo específico, além do tampão (10 mM Tris-HCl, 1,5 mM MgCl2, 

50mM KCl), e Taq DNA polimerase 2,5 U (Pharmacia, Upsala, Sweden) para um 

volume final de 25L. 
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Os domínios de ligação de metais do sítio catalítico de clivagem RNAseIIIb 

do gene DICER1 foram sequenciados utilizando oligonucleotídeos e condições de 

PCR previamente descritas (Quadro 3). Em resumo, foram utilizados 

oligonucleotídeos marcados com M13 e as reações de PCR seguiram o protocolo a 

seguir: denaturação a 94°C por 1 min, seguida de 40 ciclos de PCR (94
°
C por 30 s, 

64°C por 30 s e 72°C por 30 s) com uma fase de extensão final de 72°C por 5min. 

O éxon 5 do gene TARBP2 foi sequenciado utilizando-se oligonucleotídeos 

previamente publicados: Forward 5'CGGGAGATGGTAGTCAGGAA3' e Reverse 

5'CATCCTCATTTCCCATGCATG3', gerando um produto de PCR com 176 pares 

de bases. O éxon 5 possui três regiões de microsatélites: uma repetição (C)7 e duas 

repetições (C)5. As reações de PCR seguiram o protocolo a seguir: denaturação a 

94°C por 1 min, seguida de 35 ciclos de PCR (94°C por 30 s, 55°C por 30 s e 72°C 

por 30 s) com uma fase de extensão final de 72°C por 5mim. 

A concentração de DNA dos produtos gerados pela PCR foi estimada através 

da comparação com fragmentos do marcador de peso molecular de concentração 

conhecida (ΦX) em gel de agarose. Posteriormente, os produtos de amplificação 

foram submetidos à purificação enzimática com a combinação das enzimas fosfatase 

alcalina de camarão (2 U/l) e exonuclease I (10 U/l) (PCR productpre-sequencing 

kit, Amersham Life Science, Cleveland, E.U.A) com incubação a 37
o
C por 15 minutos 

seguido de 80
o
C por mais 15 minutos para inativação das enzimas. A reação de 

sequenciamento foi realizada utilizando o kit ABI PrismTMBigDyeTerminator 

(Perkin Elmer) e quantidades variáveis de produto de PCR (10 a 100 ng) de acordo 

com o tamanho do fragmento. Os produtos desta reação foram submetidos à 

eletroforese em sequenciador automático ABI PrismGeneticAnalyzer 3100 automatic 
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DNA sequencer. A leitura dos eletroferogramas foi realizada através do programa 

Sequencher 4.10.1 (GeneCodes Corporation, Ann Arbor, E.U.A). 

Quadro 3 - Oligonucleotídeos utilizados para sequenciar os quatro sítios de 

ligação de metais do domínio de clivagem RNAseIIIb do gene 

DICER1 

Nome Sequência Descrição 

DICER1_P2-F TGTAAAACGACGGCCAGTCTTCTGCACAAGCTTACGGTTCCA 
RNaseIIIb 

(E1705 e D1709) 

DICER1_P2-R CAGGAAACAGCTATGACCCAGCGATGCAAAGATGGTGTTGT 
RNaseIIIb 

(E1705 e D1709) 

DICER1_TMF TGTAAAACGACGGCCAGTGAAACTACATCTGTGGACTGCCTG 
RNaseIIIb 

(E1810 e D1813) 

DICER1_TMR CAGGAAACAGCTATGACTTAGTGGCCGCATCATGGGATAGT 
RNaseIIIb 

(E1810 e D1813) 

3.4 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando os programas SPSS (PASW 

version 19.0; SPSS Inc., Chicago, IL). Dados contínuos foram expressos por valores 

de mediana (do mínimo ao máximo). Diferenças nos níveis de expressão entre dois 

grupos foram analisadas por meio do teste Mann-Whitney U de cauda dupla. O teste 

exato de Fisher ou o teste do χ
2
 foi utilizado para investigação de variáveis 

dicotômicas. A sobrevida global foi definida como o tempo entre a data do 

diagnóstico primário e a data do óbito relacionado ao carcinoma do córtex da 

suprarrenal ou última visita de seguimento. A sobrevida livre de doença foi definida 

como o tempo entre a data da ressecção tumoral completa e a data da primeira 

evidência radiológica de recorrência local ou à distância. Todas as curvas de 

sobrevida foram obtidas por estimativas de Kaplan-Meier e as diferenças entre 

curvas de sobrevida foram avaliadas pelo teste de log-rank Mantel-Cox. Nesse 
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contexto, a expressão do RNAm ou do miRNA foram consideradas como variáveis 

categóricas, sendo escolhido o valor da mediana de todas as amostras para cada 

RNAm ou miRNA como o ponto de corte para definição de hiper ou hipoexpressão. 

Fatores preditores de prognóstico foram identificados por meio dos modelos de 

regressão de riscos proporcionais de Cox, que foi utilizado para estimativa do risco 

relativo (RR) e seus intervalos de confiança 95% (IC 95%) em análises univariadas e 

multivariadas. p < 0,05 foi considerado significativo. Todos os dados que foram 

analisados encontram-se no Anexo H. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Análise do Gene DICER1 em Tumores do Córtex da Suprarrenal 

4.1.1 Expressão proteica da DICER1 

Em tumores do córtex da suprarrenal de adultos, uma expressão forte para a 

DICER1 foi encontrada em 24 de 75 adenomas (32%) e em 39 de 79 carcinomas 

(51%; X
2
= 4,8, p= 0,028). Desta forma, a expressão proteica da DICER1 foi 

significativamente maior nos carcinomas em relação aos adenomas (Gráfico 9, 

Figura 6). 

Gráfico 9 - Intensidade da imunorreatividade citoplasmática para a DICER1 

[Escore 0-7 resultante da soma da positividade (0-4) e da 

intensidade (0-3)] em adenomas (n= 75) e carcinomas (n= 79) de 

adultos. A linha horizontal do box plot representa a mediana, os 

limites referem-se aos percentis 25 e 75 e as barras incluem os 

percentis de 10 a 90 dos valores do escore 
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Figura 6 - (A) Imunorreatividade forte (escore 6) para a DICER1 em um carcinoma cortical de 

suprarrenal virilizante diagnosticado em uma paciente de 59 anos com boa evolução 

clínica após 97 meses de seguimento (400x). (B) Carcinoma cortical de suprarrenal 

metastático e produtor de inibina em um paciente de 30 anos com 

imunorreatividade ausente (escore 0) para a DICER1 (400x) 

Quando analisamos somente os carcinomas do córtex da suprarrenal no grupo 

de adultos (n= 79), a imunorreatividade fraca para DICER foi significativamente 

mais frequente em carcinomas metastáticos em relação a carcinomas não 

metastáticos (66% vs 31%; X
2
= 9,3, p= 0,002). Além de mais agressivos, os 

carcinomas com uma expressão fraca para a DICER1 apresentaram uma mediana de 

idade menor (35 vs 45 anos, p= 0,02), maior tamanho (12,3 vs 9 cm, p= 0,001), 

estadio mais avançado (ENSAT 3 ou 4 em 55% vs 30%, p= 0,04) e maior escore de 

Weiss (6 vs 4, p= 0,02) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Relação entre a expressão proteica da DICER1 e as características 

clínicas e patológicas dos pacientes adultos com carcinoma cortical 

da suprarrenal (somente amostras de tumor derivadas de cirurgia 

primária) (n= 79) 

 

Expressão 

DICER1 

fraca 

Expressão 

DICER1 

forte 

p 

n (%) 40 (51%) 39 (49%)  

Escore, mediana 2,4 5,4  

Idade, mediana (anos) 35 45 0,02 

Sexo [masculino, n (%)] 11 (28) 6 (15) 0,19 

Tamanho tumoral, mediana (cm) 12,3 9,0 0,001 

Estadiamento (ENSAT) [n (%)]   0,04 

1-2 18 (45) 25 (68) 
 

3-4 22 (55) 12 (32) 

Status hormonal [n (%)]   0,76 

Cushing 6 (16) 7 (19) 
 

Não Cushing 31 (84) 30 (81) 

Escore Weiss, mediana 6 4 0,02 

Índice Ki67 (%)   0,47 

< 10 25 (63) 26 (70) 
 

≥ 10 15 (37) 11 (30) 

Metástase à distância ou recorrência local [n (%)]*   

Pacientes afetados 29 (72) 15 (38) 
0,002 

Pacientes não afetados 11 (28) 24 (62) 

* Desenvolvimento de metástases à distância ou recorrência local durante o seguimento. Pacientes com metástase ao 

diagnostico foram excluídos dessa análise, pois eles já são representados como estadiamento ENSAT 4. 

Dentre os carcinomas de adultos, a expressão fraca para a DICER1 se 

correlacionou com uma significativa redução da sobrevida global (p= 0,004). Vinte e 

quatro (60%) pacientes do grupo de 40 carcinomas com expressão fraca foram a 

óbito, enquanto somente dez pacientes (26%) dos 39 carcinomas com expressão forte 

para a DICER1 apresentaram desfecho final desfavorável. Em relação à sobrevida 

livre de doença, pacientes com carcinomas mostrando expressão fraca para a 

DICER1 também tiveram menor tempo de sobrevida livre de doença (p= 0,005) 

(Gráfico 10 e 11 e Tabela 4). 
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Gráfico 10 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida global em 

pacientes adultos com carcinoma cortical de suprarrenal; n= 79 

amostras tumorais de cirurgia primária com dados clínicos 

completos; somente pacientes com ressecção completa 

 

Gráfico 11 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida livre de 

doença em pacientes adultos com carcinoma cortical da 

suprarrenal; n= 61 amostras tumorais de cirurgia primária com 

dados clínicos completos; somente pacientes com ressecção 

completa; excluídos pacientes com metástase ao diagnóstico 
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Tabela 4 - Fatores prognósticos de sobrevida global e livre de doença em 

adultos com carcinoma cortical da suprarrenal (somente amostras 

de tumor derivadas de cirurgia primária) 

 Análise univariada Análise multivariada 

 Sobrevida global 

 RR 95% IC P RR 95% IC P 

Idade 0,99 0,98-1,0 0,87    

Sexo masculino 0,85 0,36-2,0 0,71    

Tamanho tumoral ≥ 8 cm 24,6 0,3-1778 0,14    

Estadiamento (ENSAT 3/4) 4,8 2,3-9,9 0,0001 2,9 1,3-6,8 0,014 

Síndrome de Cushing 1,0 0,4-2,4 0,99    

Escore Weiss ≥ 6 4,2 1,9-9,2 0,001 2,0 0,8-5,3 0,14 

Índice Ki67 ≥ 10 % 3,9 1,9-8,0 0,0001 2,5 1,2-5,2 0,017 

Expressão proteica fraca da 

DICER1 
2,8 1,3-8,0 0,006 1,7 0,8-3,3 0,14 

 Sobrevida livre de doença 

 RR 95% IC P RR 95% IC P 

Idade 1,0 0,98-1,0 0,75    

Sexo masculino 1,5 0,7-3,3 0,36    

Tamanho tumoral ≥ 8 cm 26 0,3-2169 0,15    

Síndrome de Cushing 0,6 0,2-1,7 0,35    

Escore Weiss ≥ 6 3,8 1,7-8,6 0,001 1,5 0,6-4,0 0,4 

Índice Ki67 ≥ 10 % 6,3 2,8-14,3 0,0001 6,2 2,5-15,6 0,0001 

Expressão proteica fraca da 

DICER1 
3,1 1,4-14,3 0,008 2,6 1,1-6,7 0,048 

Na análise univariada de sobrevida global, o estadiamento avançado (p= 

0,0001), escore de Weiss  6 (p = 0,001), Ki67  10% (p = 0,0001) e a expressão 

fraca para a DICER1 (p = 0,006) foram preditores de evolução para óbito. Na análise 

multivariada, somente o estadiamento avançado [Risco relativo (RR) 2,9; Intervalo 

de confiança (IC) 1,3-6,8; p= 0,014] e o Ki67  10% (RR 2,5; IC 1,2-5,2; p= 0,017) 

foram preditores de redução da sobrevida global. Embora especulativo, acreditamos 

que a expressão fraca para a DICER1 não foi um marcador significativo de redução 

da sobrevida global em virtude do número de casos da análise. A positividade para o 
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Ki67 e o estadiamento ao diagnóstico são com certeza os fatores prognósticos mais 

significativos, mas seria necessário um número maior de desfechos para excluirmos a 

importância do escore de Weiss  6 e da expressão proteica fraca para a DICER1. 

Em relação a sobrevida livre de doença, escore de Weiss  6 (p = 0,001), 

Ki67  10% (p = 0,0001) e expressão fraca para a DICER1 (p = 0,017) foram 

preditores de recorrência. Na análise multivariada, Ki67  10% (RR 6,2; IC 2,5-15,6; 

p = 0,0001) e a expressão proteica fraca para DICER1 (RR 2,6; IC 1,1-6,7; p = 

0,048) permaneceram como marcadores significativo de recorrência. 

No grupo pediátrico, 34 de 44 tumores (77%) apresentaram expressão forte, 

enquanto 10 de 44 tumores (23%) tiveram expressão fraca para a DICER1. A 

imunorreatividade para a DICER1 não foi significativamente diferente entre tumores 

clinicamente benignos e malignos. A expressão da DICER1 foi fraca em sete de 36 

tumores clinicamente benignos (19%) e em três de oito tumores clinicamente 

malignos (38%; X
2
= 1,21, p= 0,27). Em relação à sobrevida das crianças com 

tumores do córtex da suprarrenal, a expressão da DICER1 não se correlacionou com 

tempo de sobrevida global e livre de doença (p= 0,98 e p= 0,37, respectivamente) 

(Gráficos 12 e 13). 



RESULTADOS - 56 

 

Gráfico 12 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida global em 

crianças com tumor cortical da suprarrenal; n= 44 amostras 

tumorais de cirurgia primária com dados clínicos completos; 

somente pacientes com ressecção completa 

 

Gráfico 13 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida livre de 

doença em crianças com tumor cortical da suprarrenal; n= 43 

amostras tumorais de cirurgia primária com dados clínicos 

completos; somente pacientes com ressecção completa; excluídos 

pacientes com metástase ao diagnóstico 
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4.1.2 Expressão gênica da DICER1 

Nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos, os níveis de expressão do 

gene DICER1 foram significativamente maiores em carcinomas (mediana 3,9; 

variando de 0,37 a 21.31) do que em adenomas (1,7; de 0,36 a 23,33, p= 0,015) 

(Gráfico 14). De forma similar a expressão proteica, a hiperexpressão do gene 

DICER1 foi mais frequente em carcinomas [15 de 25 carcinomas (60%) e sete de 30 

adenomas (23%); X
2
 = 7,64, p= 0,006]. Adicionalmente, a expressão do gene 

DICER1 não se correlacionou com sobrevida global (p= 0,93) e sobrevida livre de 

doença (p= 0,27). 

Nos tumores pediátricos, os níveis de expressão do gene DICER1 não foram 

significativamente diferentes entre tumores clinicamente benignos (4,2; de 1,26 a 

221) e clinicamente malignos (4,9; de 1,08 a 12,7, p= 0,33) (Gráfico 15). A 

hiperexpressão do gene DICER1 foi encontrada em 13 de 16 tumores clinicamente 

benignos (81%) e em três de cinco tumores clinicamente malignos (60%; X
2
 = 0,94, 

p= 0,91). No grupo pediátrico, a expressão do gene DICER1 não se correlacionou 

com sobrevida global (p= 0,85) e sobrevida livre de doença (p= 0,46). 
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Gráfico 14 - Expressão do gene DICER1 em adenomas e carcinomas 

diagnosticados em adultos. O gráfico representa a mediana de cada 

grupo com o intervalo de confiança (95%) do erro 

 

Gráfico 15 - Expressão do gene DICER1 em tumores clinicamente benignos e 

malignos diagnosticados em crianças. O gráfico representa a 

mediana de cada grupo com o intervalo de confiança (95%) do erro 

padrão 
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4.1.3 Expressão dos miR-103 e miR-107 

Nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos, os níveis de expressão do 

miR-103 não foram diferentes entre adenomas (13,7; de 6,3 a 62,6) e carcinomas 

(20,3; de 3,0 a 393,4, p= 0,37). Dentre os carcinomas (n = 30), a expressão do miR-

103 não se correlacionou com sobrevida global (p= 0,24) e sobrevida livre de doença 

(p= 0,13). 

Em relação ao miR-107 em tumores diagnosticados em adultos, os níveis de 

expressão foram significativamente maiores em carcinomas (17,3; 3,4 a 329,5) do 

que em adenomas (31,9; 4,6 a 165,8, p= 0,049) (Gráfico 16). No entanto, a expressão 

do miR-107 não se correlacionou com sobrevida global (p= 0,5) e sobrevida livre de 

doença (p= 0,47) nos carcinomas. 

Nos tumores pediátricos, os níveis de expressão do miR-103 não foram 

significativamente diferentes entre tumores clinicamente benignos (9,1; de 2,5 a 

25,7) e clinicamente malignos (13,9; de 6,9 a 29,2, p= 0,23). Adicionalmente, a 

expressão do miR-103 não se correlacionou com sobrevida global (p= 0,08) e 

sobrevida livre de doença (p= 0,23). Em relação a miR-107, não houve também 

diferença na sua expressão entre tumores clinicamente benignos (21,7; de 1,2 a 

72,6) e clinicamente malignos (11,43; de 7,0 a 52,7, p= 0,33). A expressão do 

miR-107 não se correlacionou com sobrevida global (p= 0,7) e sobrevida livre de 

doença (p= 0,96). 

Tanto em adultos como em crianças, a expressão do miR-103 e miR-107 não 

se correlacionou de forma significativa com a expressão gênica da DICER1. 
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Gráfico 16 - Expressão do miR-107 em adenomas e carcinomas diagnosticados 

em adultos. O gráfico representa a mediana de cada grupo com o 

intervalo de confiança (95%) do erro padrão 

 

4.1.4 Sequenciamento dos sítios de ligação de metais do domínio RNAse IIIb do 

gene DICER1 

Não foi encontrada nenhuma variante genética nos sítios de ligação de metais 

(E1705, D1709, E1810 e E1813) do domínio de clivagem RNase IIIb da DICER1, 

codificado pelos éxons 24-25 em tumores do córtex da suprarrenal de 60 adultos (30 

adenomas e 30 carcinomas) e 23 crianças (18 tumores clinicamente benignos e cinco 

tumores clinicamente malignos). 
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4.2 Análise do Gene TARBP2 em Tumores do Córtex da Suprarrenal 

4.2.1 Expressão proteica da TRBP 

Em tumores do córtex da suprarrenal de adultos, uma expressão forte para a 

TRBP foi encontrada em 11 de 73 adenomas (15%) e em sete de 80 carcinomas (8%; 

X
2
= 1,47, p= 0,22). Desta forma, a expressão proteica da TRBP foi semelhante nos 

adenomas e carcinomas de adultos. A expressão proteica da TRBP também foi 

similar entre adenomas (mediana 5; variando de 0 a 7) e carcinomas (4,83; de 0 a 6, 

p= 0,13). Dentre os 73 pacientes com tumor apresentado expressão fraca para a 

TRBP, 38% (28 de 73) evoluíram para óbito, enquanto que dos sete pacientes com 

tumor apresentado expressão forte, seis casos evoluíram para óbito. Contudo, como o 

número de tumores com expressão forte é muito reduzido, não realizamos análises de 

sobrevida. 

No grupo pediátrico, 33 de 36 tumores (91%) apresentaram expressão fraca, 

enquanto três de 36 (9%) tiveram expressão forte para a TRBP (X 
2
= 0,804, p= 0,37). 

Não houve, portanto, diferença entre a expressão da TRBP entre os tumores 

clinicamente benignos e clinicamente malignos. Como somente três tumores 

apresentaram expressão forte, não foi possível realizar análise de sobrevida. 
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Figura 7 - A e B, Adenoma de córtex de suprarrenal com imunorreatividade ausente (escore 0) 

para a TRBP representado em aumentos de 100 e 400X, respectivamente. C e D, 

Adenoma de córtex de suprarrenal com imunorreatividade forte (escore 6) para a 

TRBP representado em aumentos de 100 e 400x, respectivamente 

4.2.2 Expressão gênica da TARBP2 

Nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos, os níveis de expressão do gene 

TARBP2 foram similares entre adenomas (mediana 0,54; variando de 0,1 a 9,7) e 

carcinomas (0,52; de 0,1 a 2,7, p= 0,71). A hiperexpressão do gene TARBP2 foi 

demonstrada em 14 de 31 adenomas (45%) e em 13 de 30 carcinomas (43%; X
2
 = 0,02, 

p= 0,89). Dentre os carcinomas (n = 30), a expressão do gene TARBP2 não se 

correlacionou com sobrevida global (p= 0,31) e sobrevida livre de doença (p= 0,85). 

Nos tumores pediátricos, os níveis de expressão do gene TARBP2 não foram 

significativamente diferentes entre tumores clinicamente benignos (0,89; de 0,0 a 

10,4) e clinicamente malignos (0,5; de 0,3 a 4,8, p = 0,54). A hiperexpressão do gene 
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TARBP2 foi encontrada em 13 de 18 tumores clinicamente benignos (72%) e em três 

de cinco tumores clinicamente malignos (60%; X
2
 = 1,79, p = 0,18). No grupo 

pediátrico, a expressão do gene TARBP2 não se correlacionou com sobrevida global 

(p = 0,48) e sobrevida livre de doença (p = 0,22). 

4.2.3 Expressão do miR-497 

O miR-497 não foi expresso no pool de 14 córtex de suprarrenais normais e 

nos tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

4.2.4 Sequenciamento do éxon 5 do gene TARBP2 

Não foram identificadas variantes genéticas no sequenciamento do éxon 5 do 

gene TARBP2 em tumores do córtex da suprarrenal de 60 adultos (30 adenomas e 30 

carcinomas) e 23 crianças (18 tumores clinicamente benignos e cinco tumores 

clinicamente malignos). 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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A desregulação das enzimas e cofatores envolvidos no processamento dos 

miRNAs já foi demonstrada em vários tipos de cânceres, sugerindo um papel 

essencial dessas enzimas e dos miRNAs no processo de progressão tumoral
81

. No 

presente estudo, demonstramos que a expressão proteica da DICER1 foi 

significativamente maior nos carcinomas em relação aos adenomas do córtex da 

suprarrenal de adultos. No grupo de carcinomas de adultos, observamos uma 

significativa redução da sobrevida global e sobrevida livre de doença em pacientes 

com tumores apresentando uma expressão proteica fraca da DICER1. 

Adicionalmente, a imunorreatividade fraca para DICER foi um preditor significativo 

de recorrência tumoral na análise multivariada. 

Nossos achados são consistentes com um estudo prévio em tumores do córtex 

da suprarrenal que analisou a expressão proteica da DICER1 em um grupo de 23 

adenomas e 19 carcinomas do córtex da suprarrenal de adultos
100

. Caramuta et al.
100 

demonstraram uma maior expressão da DICER1 em carcinomas comparados a 

adenomas do córtex da suprarrenal de adultos. Entretanto, o pequeno número de 

carcinomas (somente 19) não permitiu a avaliação da expressão proteica da DICER1 

como marcador de prognóstico. Desta forma, os nossos dados são pioneiros ao 

demonstrar que carcinomas agressivos (com maior tamanho, maior escore de Weiss e 

diagnóstico em estádios mais avançados) apresentam uma significativa redução na 

expressão proteica da DICER1. 
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Desde a identificação da DICER1 como um importante modulador da expressão 

gênica, muito se tem procurado compreender sobre o efeito da desregulação da sua 

expressão e de outros componentes do processamento de miRNAs nas diferentes 

neoplasias
81

. A baixa expressão proteica da DICER1 se correlacionou com estadio 

tumoral avançado, pior reposta à quimioterapia e redução da sobrevida livre de doença 

em pacientes com câncer de ovário
104

. Em pacientes com adenocarcinoma gástrico, a 

diminuição da expressão proteica da DICER1 foi um preditor de invasão linfonodal
124

. 

De forma similar, a expressão proteica baixa ou negativa da DICER1 se correlacionou 

com uma diminuição da sobrevida global e livre de doença em outras neoplasias do trato 

gastrointestinal, como adenocarcinoma de cólon
125

 e de vesícula biliar
126

. 

Embora o achado mais frequente seja a correlação da baixa expressão proteica de 

DICER1 com fenótipos mais agressivos em diversos tipos de cânceres
104,107,111-113

, um 

aumento da expressão da DICER1 foi demonstrado em adenocarcinomas de próstata 

avançados
127

. Não está claro se essa discordância em adenocarcinoma de próstata possa 

ser atribuída a diferenças e dificuldades técnicas ou a especificidade para o tecido ou 

ainda a algum outro processo biológico que ainda precisa ser mais bem elucidado. 

Baseado nos nossos achados, podemos especular que o aumento da expressão 

gênica e proteica da DICER1 em carcinomas do córtex da suprarrenal de adultos em 

relação aos adenomas pode representar um mecanismo compensatório em 

decorrência da desregulação de miRNAs nos tumores malignos. Contudo, durante a 

progressão tumoral em carcinomas, a perda da expressão proteica da DICER1 foi um 

preditor molecular de recorrência local e/ou metástases. Embora este achado possa 

parecer inicialmente contraditório, devemos enfatizar que o desenvolvimento dos 

adenomas e a progressão dos carcinomas do córtex da suprarrenal não são eventos 
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contínuos
128

. Adicionalmente, não podemos concluir se a perda da expressão proteica 

da DICER1 tem um papel direto na progressão dos carcinomas do córtex da 

suprarrenal ou se constitui um epifenômeno, refletindo outras alterações genéticas. 

Em crianças, não houve diferença na expressão gênica e proteica da DICER1 

em tumores clinicamente benignos e clinicamente malignos
129

. Dados previamente 

publicados pelo nosso grupo têm demonstrado que os tumores pediátricos, 

principalmente se diagnosticados antes dos quatro anos, diferem substancialmente 

daqueles diagnosticados em adolescentes e adultos em relação a apresentação clínica, 

achados histopatológicos, marcadores de prognóstico e sobrevida
29,130

. 

Recentemente, mutações inativadoras do gene DICER1 foram descritas em 

tumores ovarianos não-epiteliais. A maioria dessas mutações eram missense e 

estavam localizadas nos domínio de ligação de metais do sítio catalítico RNase IIIb, 

que é essencial para interação e processamento de miRNAs
85

. Em tumores do córtex 

da suprarrenal, não encontramos nenhuma variante genética nos quatro domínio de 

ligação de metais do sítio catalítico RNase IIIb do gene DICER1. Desta forma, a 

baixa expressão proteica da DICER1 em carcinomas metastáticos de adultos não foi 

explicada pela presença de mutações inativadoras no gene DICER1. Mutações na 

DICER1 fora da área de hot-spot foram descritas somente em quatro de 938 cânceres 

no banco de dados Catalogue of Somatic Mutation in Cancer (COSMIC)
120

  Em 

virtude deste fato, decidimos não sequenciar todo a região codificadora da DICER1. 

Estudos in vitro demonstraram que a desregulação do processamento de 

miRNAs em células cancerosas devido ao silenciamento da DICER1 propiciou a 

emergência de células com fenótipo mais agressivo, acelerando a progressão 

tumoral
119

. A redução da expressão da DICER1 foi causada pela hiperexpressão do 
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miR-103 e miR-107. A hiperexpressão do miR-103 e miR-107 se correlacionou com 

prognóstico desfavorável e metástase em câncer de mama
119

. Na nossa coorte de 

tumores do córtex da suprarrenal, a expressão do miR-103 não teve relevância clínica 

e nem correlação com parâmetros histopatológicos, enquanto o miR-107 foi mais 

expresso em carcinomas de adultos. No entanto a expressão do miR-107 não se 

correlacionou com prognóstico. Tanto a expressão do miR-103 como a do miR-107 

não se correlacionaram com a expressão gênica e proteica da DICER1. 

O miR-107 está hiperexpresso em diversos tipos de cânceres como cólon, 

pâncreas e estômago
131

. Além disso, estudo recente demonstrou uma correlação entre 

a hiperexpressão do miR-107 em câncer de mama e uma menor sobrevida livre de 

doença
119

. A hiperexpressão miR-107 também se correlacionou com um prognóstico 

pacientes em pacientes com câncer de esôfago
132

. O miR-107 funcionaria como um 

oncogene ao promover o silenciamento da DICER1 e a hiperexpressão da família de 

miRNAs Let-7. Em contraste, uma redução na expressão do miR-107 foi evidenciada 

em câncer de cabeça e pescoço e de pulmão
133,134

. 

Apesar de não termos encontrado relevância para o miR-103 em tumores do 

córtex da suprarrenal, o miR-103 tem papel de oncogene em câncer de mama e colorretal 

através do silenciamento dos genes DICER1 e PTEN
119,135

. O miR-103 regula ainda a 

expressão do gene supressor tumoral TIMP-3 (gene inibidor tecidual da metaproteinase 

3) e estimula o crescimento e invasão em linhagens de câncer endometrial
136

. 

A TRBP é um componente do complexo processador de miRNAs formado pela 

DICER1, interage diretamente com a DICER1 e é essencial para a sua 

estabilização
137,138

. Recentemente, Melo et al.
121

 identificaram mutações com alteração 

do código de leitura em carcinomas hereditários e esporádicos com instabilidade de 
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microssatélites. Adicionalmente, Caramuta et al.
100

 demonstraram uma maior expressão 

do gene TARBP2 nos carcinomas em relação aos adenomas em uma casuística incluindo 

apenas 17 adenomas e 17 carcinomas do córtex da suprarrenal. A hiperexpressão do 

gene TARBP2 se correlacionou com a hipoexpressão do miR-497 em carcinomas. 

Estudos funcionais demonstraram que o miR-497 pode regular diretamente o gene 

TARBP2 na linhagem NCI-H295R
100

. Em contraste com esses dados prévios, a 

expressão do gene TARBP2 e da sua proteína TRBP não se correlacionaram com 

parâmetros clínicos e histopatológicos nos tumores do córtex da suprarrenal 

diagnosticados em adultos e crianças incluídos na nossa coorte. Além disso, o miR-497 

não foi expresso no pool de córtex normais e em nenhum dos tumores da nossa 

casuística. Investigamos ainda a presença de mutações inativadoras na região hot-spot do 

éxon 5 do gene TARBP2. Entretanto, não identificamos variantes genéticas no éxon 5 do 

gene TARBP2. 

Em resumo, demonstramos neste estudo que a baixa expressão proteica da 

DICER1 foi um marcador de prognóstico em pacientes adultos com carcinoma 

cortical de suprarrenal. A perda da expressão da DICER1 em carcinomas recorrentes 

não foi causada por mutações inativadoras no domínio RNase IIIb do gene DICER1 e 

nem por alteração na expressão do miR-103 e miR-107, reguladores da sua expressão 

em outros tecidos. Apesar do miR-107 ter sido hiperexpresso em carcinomas em 

relação aos adenomas em adultos, a sua expressão não teve nenhuma importância 

prognóstica dentre os carcinomas. Por fim, a expressão do gene TARBP2 e da sua 

proteína TRBP não apresentaram importância prognóstica para os tumores do córtex 

da suprarrenal em adultos e crianças. 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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a) A expressão gênica e proteica da DICER1 foi significativamente maior nos 

carcinomas em relação aos adenomas do córtex da suprarrenal de adultos. 

b) Dentre os carcinomas de adultos, a expressão proteica fraca para a 

DICER1 se correlacionou com redução da sobrevida global e livre de doença. 

c) A expressão proteica fraca para a DICER1 foi um preditor independente de 

recorrência tumoral em adultos com carcinoma do córtex da suprarrenal. 

d) Não foram encontradas variantes genéticas nos sítios de ligações de metais 

do domínio de clivagem RNAse IIIb do gene DICER1 nos tumores do córtex da 

suprarrenal de crianças e adultos. 

e) A expressão da DICER1 não se correlacionou com a expressão dos miR-

103 e miR-107 nos tumores do córtex da suprarrenal de adultos e crianças. 

f) A expressão do miR-107 foi maior nos carcinomas em relação aos 

adenomas em adultos. 

g) A expressão proteica da TRBP não se correlacionou com parâmetros clínicos 

e histopatológicos nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos e crianças. 

h) A expressão do gene TARBP2 não se correlacionou com parâmetros 

clínicos e histopatológicos nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos e 

crianças.. 

i) Nenhuma variante genética foi encontrada no éxon 5 do gene TARBP2. 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Pontuação dos critérios histológicos de Weiss 

 

 
Critério Histológico de Weiss 

Ausente Presente 

Grau nuclear 1 e 2 3 e 4 

Mitoses ≤ 5 por 50 campos 400x ≥ 6 por 50 campos 400x 

Mitoses atípicas Ausente Presente 

Células Claras >25% ≤ 25% 

Arquitetura Difusa ≤ 33% >33% 

Necrose Confluente Ausente Presente 

Invasão venosa Ausente Presente 

Invasão sinusoidal Ausente Presente 

Invasão vascular Ausente Presente 
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Anexo B - Estadiamento ENSAT - Carcinoma de córtex de suprarrenal 

 

Estadio ENSAT 

I T1, N0, M0 

II T2, N0, M0 

III 
T1-2, N1, M0 

T3-4, N0-1, M0 

IV T1-4, N0-1, M1 

 

T1: tamanho do tumor ≤ 5cm; T2: tamanho do tumor > 5cm; T3: invasão do tecido adjacente 

pelo tumor; T4: invasão órgão adjacentes e/ou trombo em veia cava inferior; N0: linfonodos 

não acometidos; N1: linfonodos acometidos; M0: sem metástases a distância; M1: metástases 

a distância. 
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Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 2-6 anos 

incompletos 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

INFORMAÇÕES AO SUJEITO DE PESQUISA E TERMO DE ASSENTIMENTO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 2 A 6 ANOS INCOMPLETOS 

 __________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ................................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO :.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº................ .....APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE: DDD (............)  ..............................................................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL: ..................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc): .....................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO:.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE:DDD(............) .................................................................  

 __________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Análise dos genes DICER1 e TARBP2 em tumores 

do córtex da suprarrenal de crianças e adultos 

2. PESQUISADOR : Gabriela Resende Vieira de Sousa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 152.469 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento - Laboratório de 

Hormônios LIM-42 
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 

 __________________________________________________________________________ 

CONFIDENCIAL 

INFORMAÇÔES AO SUJEITO DE PESQUISA 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 2- 6 ANOS INCOMPLETOS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

O médico vai perguntar se você quer 
participar de um estudo. O papai e a 
mamãe já sabem disso. 
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O que vai acontecer? 

O médico vai examinar você. 

Você vai coletar exames 
de sangue e fazer um 
exame para ver dentro 
da sua barriga. 
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Você tem um carocinho 
doente dentro da barriguinha 
e vai precisar fazer uma 
cirurgia pra tirar ele de lá. Isso 
vai ser feito enquanto você 
estiver dormindo. Você não 
vai ver e nem sentir nada. 

Quando acordar, já terá 
acabado e  você estará 
com um curativo! 

Depois disso, vamos 
estudar o carocinho 
que tiramos de dentro 
de sua barriguinha para 
criar remédios contra 
eles que outras 
crianças poderão usar 
para melhorar! 
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Você está sendo convidado a participar de um estudo cujo objetivo é pesquisar 

genes (que são estruturas presentes em todas as células do corpo e que dão as características 

às pessoas) que estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores da glândula suprarrenal 

(localizadas acima dos rins). A participação neste estudo é voluntária (não obrigatória) e o 

seu tratamento será realizado mesmo que o Sr. (a) ou o seu filho (a) decida não participar da 

pesquisa. 

Para que seja feita a avaliação do gene, será necessário a coleta do material (um 

pequeno pedaço do tumor) obtido durante o ato cirúrgico para ressecção tumoral (retirada do 

tumor) e também a coleta de 5 ml de sangue (correspondente a 1 colher de sopa), através de 

uma picada com agulha estéril, descartável. A coleta do material (um pequeno pedaço do 

tumor) será realizada durante a cirurgia, quando você estará dormindo em virtude da 

anestesia. Desta forma, você não sentirá nenhum desconforto ou dor. 

Os riscos e desconfortos desses procedimentos serão mínimos. O desconforto da 

coleta de sangue é a dor da picada e eventualmente o aparecimento de um pequeno 

hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco menos de 

uma semana. 

Entendi todas as informações que foram dadas sobre o estudo Análise do gene 

DICER1 e TARBP2 em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

 

Assinatura do paciente Data         /       /        

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de assentimento 

deste paciente para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 6-10 anos 

incompletos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DO 

ESTADO DE SÂO PAULO 

INFORMAÇÕES AO SUJEITO DE PESQUISA E TERMO DE ASSENTIMENTO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 6 A 10 ANOS INCOMPLETOS 

 __________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ................................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO :.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE: DDD (............)  ..............................................................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL: ..................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc): .....................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO:.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE:DDD(............) .................................................................  

 __________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Análise dos genes DICER1 e TARBP2 em tumores 

do córtex da suprarrenal de crianças e adultos 

2. PESQUISADOR : Gabriela Resende Vieira de Sousa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 152.469 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento - Laboratório de 

Hormônios LIM-42 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
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RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 

 __________________________________________________________________________ 

CONFIDENCIAL 

INFORMAÇÔES AO SUJEITO DE PESQUISA 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 6 a 10 ANOS INCOMPLETOS 

O medico irá perguntar a você se você quer participar de uma pesquisa, seus 

pais já foram informados sobre isso. 

O QUE ACONTECERÁ COMIGO SE EU RESOLVER PARTICIPAR DO ESTUDO? 

Seu médico irá examinar você. 

Você precisará colher exames de sangue e vai sentir apenas o desconforto da 

picadinha da agulha, que é bem rápido. 

Além disso, você vai precisar fazer um exame de imagem que pode ser um 

ultrassom que é um aparelho que você passa por fora da barriga pra enxergar o que tem lá 

dentro. 

 

Você fará uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética.  Se 

tratam de máquinas nas quais tem um lugar para você deitar e ela tirá várias fotos de você. 

Nessas fotos o médico pode ver tudo que tem por dentro de sua barriga. 
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O QUE ACONTECERÀ DEPOIS? 

Você tem um nódulo dentro da sua barriga, perto do rim. Existem outras 

crianças que tem o mesmo problema que você e também precisaram (ou precisarão) realizar 

uma cirurgia para tirar esse nódulo de dentro da barriga porque ele pode deixar a pessoa 

doente. Durante a cirurgia, você estará anestesiado e dormindo, por isso não irá ver ou sentir 

nada. No momento em que você acordar, a cirurgia terá acabado. Se você concordar com o 

estudo, o médico irá utilizar um pedaço do nódulo que foi retirado de dentro da sua barriga 

para fazer pesquisas e poder ajudar você e outras crianças com o mesmo problema.  

 

 



ANEXOS - 83 

 

COM QUEM DEVO FALAR SE EU TIVER DÚVIDAS? 

- Você pode procurar seu médico ou alguém da equipe da Unidade de Adrenal da 

Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC- FMUSP). Av. Dr Éneas Carvalho Aguiar, 44, Cerqueira 

César, São Paulo CEP: 05403-000, Brasil.  

- Você pode procurar também o comitê que aprova as pesquisas em Comissão de ética para 

análise de Projetos de Pesquisa (Av. Dr Éneas de Carvalho Aguiar, 255 Cerqueira César- 

05403-000/ São Paulo – Brasil) pelo telefone (11) 2661-6442 Ramais 16/17/18/20. 

Entendi todas as informações que foram dadas sobre o estudo Análise do gene 

DICER1 e TARBP2 em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. 

 

Assinatura do paciente Data         /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de assentimento deste 

paciente para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 10-14 anos 

incompletos 

HOSPITAL DAS CLÌNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DO 

ESTADO DE SÂO PAULO 

INFORMAÇÕES AO SUJEITO DE PESQUISA E TERMO DE ASSENTIMENTO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 10 A 14 ANOS INCOMPLETOS 

 __________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

3. NOME: ................................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO :.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE: DDD (............)  ..............................................................  

4. RESPONSÁVEL LEGAL: ..................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc): .....................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO:.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE:DDD(............) .................................................................  

 __________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Análise dos genes DICER1 e TARBP2 em tumores 

do córtex da suprarrenal de crianças e adultos 

2. PESQUISADOR : Gabriela Resende Vieira de Sousa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 152.469 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento - Laboratório de 

Hormônios LIM-42 
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 

 __________________________________________________________________________ 

CONFIDENCIAL 

INFORMAÇÔES AO SUJEITO DE PESQUISA 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 10 a 14 ANOS INCOMPLETOS 

Você está sendo convidado a participar de um estudo cujo objetivo é pesquisar 

genes (que são estruturas presentes em todas as células do corpo e que dão as características 

às pessoas) que estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores da glândula suprarrenal 

(localizadas acima dos rins). A participação neste estudo é voluntária (não obrigatória) e o 

seu tratamento será realizado mesmo que o Sr. (a) e o seu filho (a) decida não participar da 

pesquisa. 

Para que seja feita a avaliação do gene, será necessário a coleta do material (um 

pequeno pedaço do tumor) obtido durante o ato cirúrgico para ressecção tumoral (retirada do 

tumor) e também a coleta de 5 ml de sangue (correspondente a 1 colher de sopa), através de 

uma picada com agulha estéril, descartável. A coleta do material (um pequeno pedaço do 

tumor) será realizada durante a cirurgia, quando você estará dormindo em virtude da 

anestesia. Desta forma, você não sentirá nenhum desconforto ou dor. 

Os riscos e desconfortos desses procedimentos serão mínimos. O desconforto da 

coleta de sangue é a dor da picada e eventualmente o aparecimento de um pequeno 

hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco menos de 

uma semana. 

COM QUEM DEVO FALAR SE EU TIVER DÚVIDAS? 

- Você pode procurar seu médico ou alguém da equipe da Unidade de Adrenal da 

Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC- FMUSP). Av. Dr Éneas Carvalho Aguiar, 44, Cerqueira 

César, São Paulo CEP: 05403-000, Brasil.  

- Você pode procurar também o comitê que aprova as pesquisas em Comissão de ética para 

análise de Projetos de Pesquisa (Av. Dr Éneas de Carvalho Aguiar, 255 Cerqueira César- 

05403-000/ São Paulo – Brasil) pelo telefone (11) 2661-6442 Ramais 16/17/18/20. 
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Assinatura do paciente Data         /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de assentimento deste paciente 

para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo F - Termo Consentimento Livre e Esclarecido - 14-18 anos incompletos 

HOSPITAL DAS CLÌNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DO 

ESTADO DE SÂO PAULO 

INFORMAÇÕES AO SUJEITO DE PESQUISA E TERMO DE ASSENTIMENTO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS 

 __________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

5. NOME: ................................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO :.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE: DDD (............)  ..............................................................  

6. RESPONSÁVEL LEGAL: ..................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc): .....................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO:.M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: .........................................  

BAIRRO:............................................CIDADE: .................................................................................  

CEP:........................................TELEFONE:DDD(............) .................................................................  

 __________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Análise dos genes DICER1 e TARBP2 em tumores 

do córtex da suprarrenal de crianças e adultos 

2. PESQUISADOR : Gabriela Resende Vieira de Sousa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 152.469 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento - Laboratório de 

Hormônios LIM-42 
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 

Você está sendo convidado a participar de um estudo cujo objetivo é pesquisar 

genes (que são estruturas presentes em todas as células do corpo e que dão as características 

às pessoas) que estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores da glândula suprarrenal 

(localizadas acima dos rins). Seus pais foram informados. A participação neste estudo é 

voluntária (não obrigatória) e o seu tratamento será realizado mesmo que o Sr. (a) e o seu 

filho (a) decidam não participar da pesquisa. 

Para que seja feita a avaliação do gene, será necessário a coleta do material (um 

pequeno pedaço do tumor) obtido durante o ato cirúrgico para ressecção tumoral (retirada do 

tumor) e também a coleta de 5 ml de sangue (correspondente a 1 colher de sopa), através de 

uma picada com agulha estéril, descartável. A coleta do material (um pequeno pedaço do 

tumor) será realizada durante a cirurgia, quando você estará dormindo em virtude da 

anestesia. Desta forma, você não sentirá nenhum desconforto ou dor. 

Os riscos e desconfortos desses procedimentos serão mínimos. O desconforto da 

coleta de sangue é a dor da picada e eventualmente o aparecimento de um pequeno 

hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco menos de 

uma semana. 

Entendi todas as informações que foram dadas sobre o estudo “Análise do gene 

DICER1 em tumores adrenocorticais de crianças e adultos”. 

COM QUEM DEVO FALAR SE EU TIVER DÚVIDAS? 

- Você pode procurar seu médico ou alguém da equipe da Unidade de Adrenal da 

Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC- FMUSP). Av. Dr Éneas Carvalho Aguiar, 44, Cerqueira 

César, São Paulo CEP: 05403-000, Brasil.  

- Você pode procurar também o comitê que aprova as pesquisas em Comissão de ética para 

análise de Projetos de Pesquisa (Av. Dr Éneas de Carvalho Aguiar, 255 Cerqueira César- 

05403-000/ São Paulo – Brasil) pelo telefone (11) 2661-6442 Ramais 16/17/18/20. 
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Assinatura do paciente Data         /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de assentimento deste paciente 

para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo H - Dados da Casuística 

Adultos 

 
Número 

Paciente 
Nome Idade Diagnóstico Weiss Estadiamento Metástases 

Tempo de 

seguimento 

Tempo de 

recidiva 

1.  ACR 49 Carcinoma 7 3 sim 36 32,43333333 

2.  AMJ 72 Adenoma 1 1 
 

69,23333 
 

3.  AMS 32 Carcinoma 8 4 sim 12,4 0 

4.  AAMS 16,9 Adenoma 2 1 
   

5.  AFF 29,5 Carcinoma 7 2 sim 28,333334 11,566667 

6.  ALDSC 22,4 Carcinoma 6 2 não 29,83333333 29,83 

7.  AMAV 67,6 Adenoma 0 1 
 

30,16666667 
 

8.  AMD 58,8 Carcinoma 5 2 não 99,2 99,2 

9.  APF 35,7 Carcinoma 10 9 sim 25,833334 0 

10.  ASS 62,1 Carcinoma 5 2 sim 15,633333 3,9333334 

11.  APS 34,3 Adenoma 1 1 
 

18,56666667 
 

12.  AA 62,7 Adenoma 0 1 
 

52,2 
 

13.  AXS 33 Carcinoma 8 4 sim 4,1 0 

14.  AJS 66,5 Carcinoma 8 2 sim 18 16,33 

15.  ALS 72,4 Adenoma 1 1 
 

52,2 
 

16.  AMBR 36,5 Carcinoma 10 9 sim 146,73334 2 

17.  AEL 57,4 Carcinoma 3 1 não 48,733334 48,7 

18.  AAF 65,6 Carcinoma 6 4 sim 4,4666667 0 

19.  ARF 51,4 Carcinoma 8 3 sim 22 12 

20.  ASN 29 Carcinoma 8 4 sim 3,9 0 

21.  BBO 34,6 Adenoma 0 1 
 

1,3333334 
 

22.  BFS 23,3 Carcinoma 3 2 não 49,9 49,2 

23.  CCS 42,3 Carcinoma 9 3 sim 6,5 6,3333335 

24.  CHT 36,1 Carcinoma 8 2 sim 60 20,366667 

25.  CMS 55,2 Adenoma 0 1 
 

67,166664 
 

26.  CMD 57,5 Adenoma 0 9 
 

98,4 
 

27.  CRQ 36 Adenoma 1 2 
 

147 
 

28.  CRS 62,8 Carcinoma 7 3 sim 15,8 4,3 

29.  CMA 15 Adenoma 1 1 
 

246,7 
 

30.  CCT 63 Adenoma 2 1 
 

164 
 

31.  CFS 18 Adenoma 2 1 
 

153 
 

32.  CSM 59 Adenoma 2 1 
 

154,3333333 
 

33.  CRA 37 Adenoma 0 1 
 

135 
 

34.  CAOC 51 Carcinoma 6 2 sim 30 24 

35.  CGS 74,7 Adenoma 0 1 
 

36,36666667 
 

36.  CPG 29,7 Carcinoma 3 2 sim 8,833333 6,6666665 

37.  DAP 52 Carcinoma 7 2 sim 15 3,8666666 

38.  DCM 23 Carcinoma 7 2 não 168,7666667 168,77 

39.  DP 51 Adenoma 0 1 
 

83 
 

40.  DABO 27 Adenoma 2 2 
 

91 
 

41.  EAAA 53,5 Carcinoma 6 2 não 23,3 23,3 

42.  ESA 40,5 Carcinoma 3 3 não 51 51 

43.  EBA 51,6 Adenoma 0 9 
 

24 
 

44.  ANM 29 Carcinoma 3 2 não 61 61 

45.  ENSA 46 Adenoma 0 1 
 

86,7 
 

46.  ECNF 31 Carcinoma 7 3 sim 16 5 

47.  BEM 30,3 Carcinoma 3 3 sim 65 3,7 

48.  ERL 79,6 Carcinoma 3 3 não 11,966666 12 

49.  EAP 17 Carcinoma 7 2 não 60 60 

50.  EAC 72 Carcinoma 7 3 sim 31 14 
 

       
Continua 
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Continuação 

Número 

Paciente 
Nome Idade Diagnóstico Weiss Estadiamento Metástases 

Tempo de 

seguimento 

Tempo de 

recidiva 

51.  EDS 34 Adenoma 0 1 
 

0 
 

52.  ESM 67,5 Adenoma 0 9 
 

112,23333 
 

53.  FMD 15 Carcinoma 8 4 sim 22 0 

54.  FSA 22,7 Carcinoma 8 4 sim 22 0 

55.  FK 33 Carcinoma 5 4 sim 16 0 

56.  FPV 36 Adenoma 2 2 
 

203 
 

57.  FLS 35 Carcinoma 8 4 sim 1,7 0 

58.  FMJ 47 Carcinoma 5 4 sim 18 0 

59.  FMSB 35 Carcinoma 3 1 não 133,1666667 133,17 

60.  FPSM 29 Adenoma 2 1 
 

187 
 

61.  FGMN 30 Carcinoma 6 3 sim 12 4 

62.  GMS 55,5 Carcinoma 8 3 sim 35,1 8 

63.  GNS 21,8 Adenoma 0 1 
 

28,53333333 
 

64.  GS 40,2 Adenoma 2 9 
 

5,5 
 

65.  HS 69,8 Adenoma 1 9 
 

71 
 

66.  HCF 38 Adenoma 2 2 
 

229,1 
 

67.  HRG 26 Adenoma 1 2 
 

68 
 

68.  HTB 54,1 Carcinoma 3 3 não 12,2 12,2 

69.  IAF 66,4 Adenoma 1 1 
 

0 
 

70.  IJS 28,3 Adenoma 0 9 
 

49,2 
 

71.  IAP 22 Adenoma 2 1 
 

180 
 

72.  ITY 37 Adenoma 1 1 
 

54 
 

73.  ICA 19 Carcinoma 6 2 não 102 102 

74.  IAS 68,4 Adenoma 1 9 
 

95,3 
 

75.  IMS 22,6 Carcinoma 6 2 não 55,1 55,1 

76.  ICS 47 Adenoma 0 2 
 

98,23333333 
 

77.  IMO 48,1 Adenoma 1 1 
 

121 
 

78.  IMSR 45 Carcinoma 8 3 não 152 152 

79.  JJS 30,4 Carcinoma 8 2 não 14,1 14,1 

80.  JCLV 23,1 Carcinoma 5 3 sim 52,7 7 

81.  JFM 19 Carcinoma 4 1 não 125,5 125,5 

82.  JEC 17,7 Carcinoma 8 4 sim 8 0 

83.  JLS 64 Carcinoma 4 4 sim 53 0 

84.  JDM 46 Carcinoma 6 3 não 122,9666667 122,97 

85.  JHG 38 Carcinoma 7 2 sim 26 20 

86.  JOL 54,1 Adenoma 0 9 
 

89,5 
 

87.  JPD 49,2 Adenoma 0 9 
 

54 
 

88.  JAF 64,3 Adenoma 0 9 
 

31,733334 
 

89.  JMSF 53,4 Adenoma 0 9 
 

22 
 

90.  JMM 54 Adenoma 1 1 
 

43 
 

91.  JNS 42 Carcinoma 5 2 sim 21 11 

92.  JVN 34 Adenoma 1 9 
 

33 
 

93.  JPP 40 Adenoma 0 1 
 

211,8333333 
 

94.  JAF 35 Adenoma 1 1 
 

121 
 

95.  JAQO 22 Adenoma 1 1 
 

144 
 

96.  JSR 23,9 Adenoma 2 1 
 

40,96666667 
 

97.  JC 49 Carcinoma 4 2 não 179,1666667 179,17 

98.  KCM 18 Carcinoma 8 3 sim 19 8 

99.  KAF 23 Carcinoma 6 4 sim 17 0 

100.  LTP 65,3 Carcinoma 4 2 não 27,57 27,57 
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Continuação 

Número 

Paciente 
Nome Idade Diagnóstico Weiss Estadiamento Metástases 

Tempo de 

seguimento 

Tempo de 

recidiva 

101.  LYNHD 28 Adenoma 2 1 
 

86 
 

102.  LZA 22 Carcinoma 9 3 sim 60 48 

103.  LOB 38,9 Carcinoma 9 3 sim 8 5,8 

104.  LAS 27 Adenoma 1 1 
 

128,0333333 
 

105.  LS (1) 42,8 Carcinoma 3 1 não 17,93333333 17,93 

106.  LS (2) 29 Carcinoma 6 4 sim 31 0 

107.  LSS 41 Adenoma 0 1 
 

79,03333333 
 

108.  MBZ 53 Adenoma 2 1 
 

95 
 

109.  MRA 30 Carcinoma 3 2 não 9,733334 9,7 

110.  MRCT 67,8 Adenoma 0 9 
 

15,7 
 

111.  MCHS 24 Adenoma 1 1 
 

34 
 

112.  MASS 66,2 Carcinoma 4 2 não 9,4 9,4 

113.  MAC 64 Adenoma 0 1 
 

46 
 

114.  MAPG 64 Adenoma 1 1 
 

48 
 

115.  MCBCF 70,1 Adenoma 0 2 
 

5,3 
 

116.  MCS 33 Carcinoma 3 2 não 27 27 

117.  MDAC 31,6 Adenoma 2 1 
 

0 
 

118.  MFBS 21,3 Carcinoma 4 1 não 106,066666 106,1 

119.  MLC 69,1 Carcinoma 3 1 não 8,2 8,2 

120.  MSCS 49,6 Adenoma 0 1 
 

4,433333333 
 

121.  MSSS 27 Adenoma 0 1 
 

1 
 

122.  MSS 37 Adenoma 1 1 
 

127 
 

123.  MEO 56,4 Adenoma 0 9 
 

123,8 
 

124.  MEFC 37,8 Adenoma 0 9 
 

89,833336 
 

125.  MES 37,7 Carcinoma 5 2 sim 34 6,63 

126.  MIC 58,7 Carcinoma 4 2 não 97,333336 97,3 

127.  MJSS 39 Adenoma 1 1 
 

93 
 

128.  MJL 55,7 Carcinoma 4 2 não 17,8 15,9 

129.  MVSS 50 Carcinoma 4 2 não 58 58 

130.  MCS 15 Adenoma 1 2 
 

24 
 

131.  MFM 51,2 Adenoma 1 9 
 

73,433334 
 

132.  MMS 25,2 Adenoma 2 9 
 

12,033334 
 

133.  MFP 54,8 Adenoma 10 9 
 

190,73334 
 

134.  ML 56,8 Carcinoma 4 4 sim 0,6333333 0 

135.  MAFL 39,9 Adenoma 0 9 
 

54,7 
 

136.  MASB 26,5 Carcinoma 7 4 sim 7,4 0 

137.  MBS 58,8 Adenoma 0 2 
 

6,8 
 

138.  MOO 66 Carcinoma 4 2 não 86,96666667 86,97 

139.  NAFO 36 Adenoma 0 1 
 

45,16666667 
 

140.  OAS 45 Carcinoma 6 4 sim 314,0333333 0 

141.  OTO 40 Carcinoma 4 2 não 376,2333333 376,23 

142.  OLS 47 Adenoma 1 1 
 

302,6666667 
 

143.  PRGA 42 Carcinoma 5 3 sim 4,2 3 

144.  RSST 37,4 Carcinoma 4 2 não 27 27 

145.  RBJ 48,8 Adenoma 0 9 
 

57,033333 
 

146.  RFBV 54 Adenoma 1 1 
 

68 
 

147.  RFA 25 Adenoma 2 1 
 

1 
 

148.  RL 44,7 Carcinoma 7 2 sim 73,36667 33,333332 

149.  RI 21 Adenoma 2 1 
 

99 
 

150.  RAM 21 Adenoma 0 1 
 

23 
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Conclusão 

Número 

Paciente 
Nome Idade Diagnóstico Weiss Estadiamento Metástases 

Tempo de 

seguimento 

Tempo de 

recidiva 

151.  RVS 17 Carcinoma 4 3 não 125 125 

152.  SOM 28 Carcinoma 3 2 não 130 130 

153.  SFS 53,5 Carcinoma 9 3 sim 10,366667 9,4 

154.  SPMO 53,9 Carcinoma 3 1 não 32,2 32,2 

155.  SSA 27,6 Carcinoma 8 4 sim 10,1 0 

156.  SLS 36,5 Carcinoma 10 2 sim 12,366667 5 

157.  SCG 40 Carcinoma 7 4 sim 38 6 

158.  SA 37,4 Carcinoma 10 2 não 91,1 91,1 

159.  SMF 37 Adenoma 2 1 
 

49 
 

160.  SRBT 35 Carcinoma 6 2 sim 21 14 

161.  TCSO 30,9 Adenoma 1 9 
 

10,066667 
 

162.  TMP 24 Adenoma 2 1 
 

195,8666667 
 

163.  TMC 22 Carcinoma 7 3 sim 10 4,9 

164.  TSS 60,4 Adenoma 0 9 
 

97,7 
 

165.  TCP 81 Carcinoma 4 2 sim 19,633333 19,6 

166.  TBL 39 Adenoma 1 1 
 

157 
 

167.  VOS 41 Adenoma 1 1 
 

234 
 

168.  VBO 42 Adenoma 2 1 
 

73 
 

169.  VFG 44 Carcinoma 8 4 sim 46 0 

170.  VRS 51,2 Carcinoma 3 2 não 32,43333333 32,4 

171.  VLE 36 Carcinoma 3 2 não 104 104 

172.  VEO 77 Adenoma 2 1 
 

90 
 

173.  VRPC 21,5 Adenoma 0 1 
 

24,9 
 

174.  ZAP 43,2 Adenoma 0 1 
 

24,6 
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Número 

Paciente 
DICER_RNAm TARBP2_RNAm Escore DICER1_prot Escore TARBP_prot 

1.  3 
  

5 

2.  1,7 
  

5,333333333 

3.  6,5 1,08 
 

0 

4.  1,453 0,569 
  

5.  
    

6.  4,704 2,491 2,5 3,333333333 

7.  
  

1,85 5 

8.  
  

4,515 5 

9.  
  

5,5 1,666666667 

10.  
  

5,7 4,666666667 

11.  1,402 2,891 6,665 5,333333333 

12.  
  

2,535 0 

13.  
  

1,75 6 

14.  3,431 0,962 3,5 5 

15.  0,953 0,202 2,35 5,5 

16.  
  

6,035 0 

17.  
  

3,75 5,333333333 

18.  
  

6,335 0 

19.  
  

4,015 5,666666667 

20.  23,135 2,679 2,25 5,666666667 

21.  2,444 0,109 3,865 5 

22.  
  

4,665 0 

23.  
    

24.  
  

3,185 2,5 

25.  
    

26.  
  

5,165 0 

27.  
  

5,185 2,666666667 

28.  8,05 0,395 
  

29.  
  

3,335 6 

30.  
  

1,2 5,333333333 

31.  1,387 1,295 2,835 5 

32.  
  

6,1 4 

33.  0,808 0,509 0 0 

34.  
  

3,335 0 

35.  0,546 0,359 1 
 

36.  
  

2,5 5,5 

37.  
  

2,5 0 

38.  
  

5,665 0 

39.  
  

1 5 

40.  1,649 0,646 0,7 4 

41.  
  

7,665 
 

42.  
  

6,7 4,666666667 

43.  
  

0,7 0,666666667 

44.  7,817 0,797 2,5 5 

45.  
  

1,2 7 

46.  0,494 0,361 3,335 5 

47.  
    

48.  
   

1,666666667 

49.  12,442 0,578 0,35 5 

50.  
  

5,765 5 
 

   
Continua 
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Continuação 

Número 

Paciente 
DICER_RNAm TARBP2_RNAm Escore DICER1_prot Escore TARBP_prot 

51.  3,131 0,128 2,365 5 

52.  
  

2,2 5 

53.  1,162 0,68 2,2 5,666666667 

54.  2,705 0,53 
  

55.  
 

1,989 
  

56.  
    

57.  
  

2,5 2,666666667 

58.  4,053 
 

4 
 

59.  
 

0,361 5,7 5 

60.  16,807 0,77 4,35 1,666666667 

61.  0,361 0,263 0,35 5 

62.  
  

3,335 4,333333333 

63.  1,745 0,493 5 5 

64.  
  

5,5 6 

65.  
  

0,5 6 

66.  2,044 0,316 6,35 5 

67.  3,252 1,215 
  

68.  
 

9 1,35 1,666666667 

69.  1,609 9,652 2,2 2,5 

70.  
  

2,2 1,666666667 

71.  
  

2,835 4,666666667 

72.  2,961 2 2,035 5 

73.  4,422 1,99 0 5 

74.  
  

1,7 5 

75.  
  

6,515 5 

76.  
 

1,01 0,7 5 

77.  
 

0,455 
  

78.  1,256 0,562 4,165 1,666666667 

79.  
  

6 3,333333333 

80.  0,877 0,154 1 5 

81.  1,216 0,223 5,25 3,333333333 

82.  3,902 0,231 5,035 3,333333333 

83.  
  

5,5 3,333333333 

84.  
  

2,365 3,333333333 

85.  
  

4,415 5 

86.  
  

1 4,666666667 

87.  
  

0 0 

88.  
  

0,85 5 

89.  
  

0 0 

90.  
  

1,35 5 

91.  
  

1,5 1,666666667 

92.  
    

93.  4,26 0,544 0 5 

94.  
  

2,5 3,333333333 

95.  
    

96.  1,056 0,36 2,2 5 

97.  
  

5,5 1,666666667 

98.  
  

2,5 5,333333333 

99.  16,285 1,579 2,35 5 

100.  
 

0,507 4,185 5 
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Continuação 

Número 

Paciente 
DICER_RNAm TARBP2_RNAm Escore DICER1_prot Escore TARBP_prot 

101.  
  

4,35 3,333333333 

102.  
  

3,5 3,333333333 

103.  
    

104.  21,305 
 

1 5 

105.  
 

0,478 5,5 1,666666667 

106.  4,844 0,721 0,5 1,666666667 

107.  0,783 0,605 0 5 

108.  
  

4,35 5 

109.  
    

110.  
  

0,7 6,333333333 

111.  
    

112.  
  

1,7 3,333333333 

113.  1,76 0,443 1 3,333333333 

114.  
  

0,35 5 

115.  
  

1,85 5 

116.  
  

3,335 3,333333333 

117.  6,159 1,588 4,5 4,333333333 

118.  
  

4,85 5 

119.  
  

4,035 5 

120.  2,334 3,514 5,165 5,666666667 

121.  2,856 0,686 4,665 5 

122.  1,769 0,263 1,85 5 

123.  
  

0,85 5 

124.  
  

6 1,666666667 

125.  2,979 1,195 2,35 3,333333333 

126.  
  

6,515 1,666666667 

127.  1,322 0,726 6,5 0 

128.  
  

5,335 5 

129.  
  

6 5 

130.  
  

2,25 5 

131.  
  

5,665 5 

132.  
  

3,7 5 

133.  
    

134.  
  

2,35 5 

135.  
  

4,25 1,666666667 

136.  
  

3,165 2,666666667 

137.  0,367 0,458 1,5 0 

138.  12,424 0,088 1,7 5 

139.  0,692 0,061 0 5 

140.  
  

0 1,666666667 

141.  3,541 0,381 3,585 5 

142.  
  

2,665 5 

143.  
  

0 0 

144.  2,911 0,354 5,35 5 

145.  
  

1,335 5,333333333 

146.  
  

1 0 

147.  
  

4,5 5 

148.  
  

2,5 5 

149.  
  

4,85 2,666666667 

150.  
  

1,25 5 
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Conclusão 

Número 

Paciente 
DICER_RNAm TARBP2_RNAm Escore DICER1_prot Escore TARBP_prot 

151.  23,327 
 

1,685 4,666666667 

152.  
  

4,165 5 

153.  
  

5,665 3,333333333 

154.  
 

0,099 5,335 5 

155.  
  

3,335 5 

156.  
  

3,335 3,333333333 

157.  
  

0,7 5 

158.  
  

2,5 5 

159.  
  

6,5 5 

160.  
  

0,5 3,666666667 

161.  
  

5,835 4,333333333 

162.  1,322 0,161 3,335 1,666666667 

163.  10,144 0,373 
 

3,333333333 

164.  
  

0 
 

165.  
  

4,835 1,666666667 

166.  
  

0,75 5 

167.  
   

9 

168.  
  

0,35 5 

169.  2,055 0,706 4,535 5 

170.  
 

0,155 4 5 

171.  
   

5 

172.  
  

1,7 1,666666667 

173.  0,754 0,211 4,015 5 

174.  10,803 2,768 3,185 5 
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Crianças 

 
Núme

ro 

Pacie

nte 

Nome Idade Diagnóstico Weiss Estadiamento 
Metástase

s 

Tempo de 

seguimento 

(meses) 

Tempo de 

recidiva 

(meses) 

1.  ACP 1,3 Clinicamente benigno 2 1 não 173 
 

2.  AGS 2,3 Clinicamente benigno 5 1 não 107,1666667 
 

3.  AES 0,9 Clinicamente benigno 3 2 não 133 
 

4.  BTMS 2,1 Clinicamente benigno 1 1 não 92 
 

5.  CESM 2,2 Clinicamente benigno 6 1 não 17,4 
 

6.  CNS 4,5 Clinicamente maligno 5 2 sim 25 11 

7.  CFM 2,2 Clinicamente benigno 4 2 não 188 
 

8.  CMS 2,5 Clinicamente benigno 6 2 não 1 
 

9.  DBN 2,1 Clinicamente benigno 1 1 não 181,9 
 

10.  DSN 2,1 Clinicamente benigno 5 2 não 107 
 

11.  DEP 1,7 Clinicamente benigno 4 2 não 94 
 

12.  FRL 0,8 Clinicamente benigno 6 1 não 292,66666 
 

13.  FJOS 1,3 Clinicamente benigno 7 1 não 171,3 
 

14.  FESA 13 Clinicamente benigno 1 1 não 0 
 

15.  GMP 3 Clinicamente benigno 4 1 não 89,3 
 

16.  GGS 2,6 Clinicamente maligno 7 3 sim 12 5 

17.  JFS 2,6 Clinicamente benigno 4 1 não 128,5666667 
 

18.  JFF 1,7 Clinicamente benigno 6 1 não 123 
 

19.  JLJ 1,1 Clinicamente benigno 5 1 não 219 
 

20.  JAD 2,5 Clinicamente benigno 6 2 não 124,7 
 

21.  JAL 3,3 Clinicamente maligno 5 2 sim 21,3 6,133333 

22.  KVMS 0,9 Clinicamente maligno 4 2 sim 78 4 

23.  LCSP 1,6 Clinicamente benigno 3 1 não 43,96666667 
 

24.  MRG (1) 3 Clinicamente benigno 6 1 não 301 
 

25.  MRG (2) 1,2 Clinicamente benigno 5 1 não 30 
 

26.  MESO 2,7 Clinicamente benigno 3 1 não 15,7 
 

27.  MGS 1 Clinicamente benigno 6 2 não 36 
 

28.  MFP 1 Clinicamente benigno 5 2 não 217 
 

29.  MMM 9 Clinicamente benigno 2 1 não 117,2 
 

30.  NLDB 0,5 Clinicamente benigno 6 1 não 274,1333333 
 

31.  NMM 2 Clinicamente maligno 8 3 sim 27 14 

32.  NSM (1) 6 Clinicamente benigno 2 1 não 129 
 

33.  NSM (2) 3 Clinicamente benigno 10 2 não 129 
 

34.  NGGS 3,1 Clinicamente maligno 7 2 sim 20 12 

35.  REFM 2,5 Clinicamente maligno 7 4 sim 4,4 0 

36.  RSD 2 Clinicamente benigno 5 1 não 200 
 

37.  RAL 6 Clinicamente benigno 5 2 não 217 
 

38.  RFA (1) 2,6 Clinicamente maligno 5 1 sim 200,9666667 53 

39.  RFA (2) 4,9 Clinicamente maligno 7 2 sim 173,1 25 

40.  SSM 1 Clinicamente benigno 6 2 não 30,4 
 

41.  SIR 2,8 Clinicamente benigno 3 1 não 182 
 

42.  SRBP 2,2 Clinicamente benigno 2 2 não 48 48 

43.  VRPO 1,4 Clinicamente benigno 4 2 não 218,9333333 218,93 

44.  VTD 2,5 Clinicamente benigno 1 1 não 105,9666667 105,97 

45.  VGV 9,4 Clinicamente maligno 7 4 sim 18 
 

46.  WBF 2,3 Clinicamente benigno 5 1 não 49,933334 49,9 

 

 



ANEXOS - 99 

 

 
Número 

Paciente 
DICER_RNAm TARBP2_RNAm 

Escore 

DICER1_prot 

Escore 

TARBP_prot 

1.  3,726 2,131 4,515 5 

2.  4,605 0,156 5,5 3,333333333 

3.  8,48 0,967 5,25 5 

4.  4,105 0,627 5,75 3,333333333 

5.  3,248 0,522 5,835 5,333333333 

6.  9 9 9 0 

7.  2,806 1,04 6 5 

8.  9 9 3,335 5,666666667 

9.  9 9 5,5 1,666666667 

10.  9 2,442 5 5 

11.  9 9 4,665 3,333333333 

12.  9 9 5,5 0 

13.  2,059 0,942 5,835 1,333333333 

14.  8,904 1,464 4,165 3,333333333 

15.  9 9 4,165 2,5 

16.  4,938 0,276 6,365 0 

17.  9 9 6 3,333333333 

18.  9 9 5,5 5 

19.  9 9 5,75 0 

20.  4,18 1,358 6 4,666666667 

21.  9 9 3,185 5 

22.  1,707 0,5 3,335 5 

23.  23,745 0,704 5,5 2,5 

24.  9 9 2,65 5 

25.  4,285 10,415 5,5 5 

26.  9 9 3,5 5 

27.  9 9 2,835 5,333333333 

28.  9 9 3,835 0 

29.  1,256 0,026 5 3,333333333 

30.  9 9 0,83 3,333333333 

31.  11,069 0,842 4 5 

32.  3,591 0,833 6 5 

33.  9 9 3,335 3,333333333 

34.  12,654 4,759 5,185 5 

35.  9 9 5,75 3,333333333 

36.  9 9 5,5 5 

37.  9 9 5,835 5 

38.  0,492 0,216 5 5 

39.  9 9 4,05 1,666666667 

40.  5,02 4,16 3,335 1,666666667 

41.  9 0,486 5,5 4,333333333 

42.  220,598 0,83 5,835 4,333333333 

43.  9 9 3,835 3,333333333 

44.  12,167 0,201 3,835 5 

45.  1,081 0,403 3 5 

46.  9 9 5,5 5 
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