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INTRODUÇÃO: 

Os microRNAs (miRNAs) são moléculas pequenas de cadeia simples que participam da 

regulação pós-transcricional da expressão gênica (LAGOS-QUINTANA et al., 2001; LEE & AMBROS, 

2001). Os miRNAs podem ser encontrados em diversos fluidos biológicos, como urina, plasma, fluido 

lacrimal, saliva, leite materno, entre outros (WEBER et al., 2010). Por serem altamente estáveis nos 

diversos fluidos extracelulares e devido a sua expressão específica em diferentes tecidos e estados 

patológicos, os miRNAs circulantes têm sido alvos de investigações como possíveis biomarcadores de 

doenças, incluindo as infectocontagiosas (CORREIA et al., 2017).    
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 A Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), foi 

decretada pandemia em março de 2020. Os casos severos de COVID-19 podem progredir para 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), e no pior dos casos, o paciente evolui para falência múltipla 

de órgãos e óbito (TAY et al., 2020). Neste contexto, a identificação de biomarcadores das formas graves 

da COVID-19 é um desafio. Alguns biomarcadores inflamatórios, hematológicos e bioquímicos têm sido 

associados à gravidade da doença (DANWANG et al., 2020). Além disso, estudos prévios já sugeriram 

que alguns miRNAs podem contribuir para a gravidade da COVID-19, como miR-15b-5p (TANG et al., 

2020), miR-21-5p (TANG et al., 2020; SABBATINELLI et al., 2020; GARG et al., 2020) e o miR-146a-5p 

(TANG et al., 2020; SABBATINELLI et al., 2020). 

 Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar miRNAs plasmáticos como possíveis 

biomarcadores de gravidade da COVID-19. 

 

METODOLOGIA: 

 

Caracterização do estudo e pacientes 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Estadual de Campinas (CAAE 36041420.0.000.5404 e CAAE 31049320.7.1001.5404). 

Todos os pacientes ou seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) permitindo sua participação no estudo.  

Trata-se de um estudo analítico, observacional, caso-controle. Foram incluídos pacientes de 

ambos os sexos, entre 18 e 80 anos, que tiveram seu exame para SARS-CoV-2 positivo no teste 

referência (RT-PCR), que estiveram internados no Hospital Estadual Sumaré ou no Hospital Municipal 

de Paulínia, com plasma coletado durante a internação. Foram incluídos 8 pacientes no estudo, sendo 

coletados os dados dos prontuários dos pacientes, que foram classificados quanto à idade, ao gênero, 

à raça e às comorbidades. 

Classificação de gravidade do COVID-19 

 A gravidade da COVID-19 foi classificada segundo Falavigna et al. (2020). Os pacientes foram 

separados em grupos de acordo com a gravidade apresentada durante a internação (4 pacientes com 

doença leve e 4 pacientes com doença grave-crítica) e pareados por idade e sexo. 

Extração de miRNAs e construção da biblioteca 

Os miRNAs foram extraídos a partir de 200 µl dos plasmas previamente obtidos e armazenados 

a - 80ºC. A extração foi realizada, usando o miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen, Cat No. 217184). As 

amostras foram armazenadas a - 80ºC até a construção da biblioteca.  
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A construção da biblioteca de miRNAs foi realizada a partir de 5 µl das amostras de miRNAs 

usando o QIAseq® miRNA Library Kit (Qiagen, Cat No. 331502). Em seguida, as amostras foram 

enviadas ao Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho em Ciências da Vida (LaCTAD) 

na UNICAMP. As bibliotecas de miRNAs foram sequenciadas através da plataforma HiSeq 2500 

(Illumina Inc., San Diego, CA, USA) (75 bp single-end reads). 

Análise dos dados 

 A análise da expressão diferencial de miRNAs entre pacientes com doença leve e pacientes com 

doença grave-crítica foi realizada através do programa GeneGlobe (Qiagen). Os miRNAs com alterações 

na expressão (Fold-Regulation (FR) ≥ 2.0 ou ≤ - 2.0) e P < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A tabela 1 mostra os dados demográficos e clínicos dos pacientes, caracterizando-os de acordo 

com gênero, idade, raça e comorbidades. 

 
                             

                               Tabela 1 - Características dos pacientes com COVID-19 incluídos no estudo. 

  
 

Um total de 42 miRNAs plasmáticos estavam diferentemente expressos entre os pacientes com 

doença leve e doença grave-crítica; todos com expressão pelo menos duas vezes menor em pacientes 

com sintomas graves/críticos. Não foram encontrados, nos pacientes graves e críticos, miRNAs 

positivamente regulados. Os 10 miRNAs mais negativamente regulados foram miR-451a, miR-101-3p, 

miR-185-5p, miR-30d-5p, miR-25-3p, miR-342-3p, miR-30e-5p, miR-150-5p, miR-15b-5p, e miR-29c-3p, 

como mostrado na tabela 2. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

 

 

 
 

        Tabela 2 - Expressão diferencial de miRNAs no plasma de pacientes com COVID-19 
grave/crítica comparados com pacientes com COVID-19 leve (FR ≤ - 2.0). 

 

CONCLUSÕES: 

Este estudo sugere que o miR-451a possa ser o principal biomarcador de gravidade da COVID-

19. Há a hipótese de que esse miRNA possa estar associado com vias de inflamação. 

A próxima etapa deste trabalho será validar este achado em um número maior de pacientes (45 

pacientes com COVID-19 grave-crítica e 45 pacientes com COVID-19 leve-moderada) pela técnica 

padrão ouro (RT-qPCR).  
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