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RESUMO 
 
SOUZA, R. M. Alterações histopatológicas placentárias associadas à infecção 
por Plasmodium vivax em gestantes do Vale do Alto Juruá. 219 p. Tese 
(Doutorado em Parasitologia). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Poucos estudos descrevem os aspectos histopatológicos da malária placentária em 
áreas de transmissão instável para Plasmodium vivax. Os objetivos deste trabalho 
foram identificar as alterações histopatológicas e suas intensidades, avaliar o 
impacto de fatores clínicos e epidemiológicos e a associação dos níveis de citocinas 
e anafilatoxinas relacionadas a malária gestacional e placentária causadas por 
Plasmodium vivax. Um estudo longitudinal foi realizado em Cruzeiro do Sul (Acre), 
entre 2012 e 2014, com seleção de gestantes não infectadas (n=160) e infectadas 
por P. vivax (n=84) e por P. falciparum (n=46). Foram analisadas características 
socioeconômicas e demográficas, clínicas e obstétricas das gestantes, além das 
amostras de sangue periférico durante a gestação e do sangue e tecido placentários 
no momento do parto. As condições socioeconômicas e demográficas apresentaram 
maior risco para o desenvolvimento da malária gestacional, tais como a idade 
inferior a 18 anos, ausência de banheiro e de água encanada na residência, bem 
como a realização de menos que seis consultas de pré-natal. A incidência de 
malária gestacional foi de 44,8% com uma maior predominância de infecção por P. 
vivax. Para a maioria dos casos, as infecções por plasmódio apresentaram alguma 
manifestação clínica e febre, cefaleia e calafrio quase sempre foram constantes nas 
gestantes sintomáticas. No entanto, a prevalência de infecções assintomáticas, 
usando diagnóstico pela qPCR, foi maior para P. vivax (30,7%). A prevalência de 
malária placentária detectada por histologia e pela PCR foi de 13,5% e 8,6%, porém, 
a infecção por P. vivax não alterou de forma significativa as características 
anatomopatológicas e macroscópicas da placenta e seus anexos e nem foram 
encontradas evidências microscópicas da adesão por esta espécie no 
sinciciotrofoblasto. A infecção por P. vivax levou a um dano placentário semelhante 
ao observado na malária gestacional por P. falciparum, embora com uma 
intensidade menor do que a observada em áreas de alta transmissão As alterações 
histopatológicas mais relevantes observadas nos casos de malária por P. vivax em 
comparação com gestantes não infectadas estiveram relacionadas com o aumento 
do agregado nuclear sincicial, depósito de fibrina, infiltrado inflamatório por 
leucócitos CD45+ e por mononucleares CD68+, bem como uma maior frequência de 
hemozoína. Não se notou diferenças significativas dentro dos grupos não infectados 
e infectados por P. vivax quando segregados em relação à paridade, a idade 
materna e a quantidade de infecção prévia, embora uma única infecção por P. vivax 
foi suficiente para aumentar a intensidade das lesões em relação às gestantes não 
infectadas. Verificou-se também que o esquema profilático com cloroquina iniciado 
após a infecção aguda por malária vivax, contribuiu para uma melhor condição 
clínica da gestante e reduziu o dano patológico sobre o tecido placentário. Por fim, 
as alterações ocasionadas ao ambiente placentário podem ser concomitantemente 
decorrentes de distúrbios locais e sistêmicos e que, em conjunto, contribuem para 
um desfecho desfavorável durante a malária gestacional e placentária ocasionadas 
por P. vivax, em especial para grupos específicos e que merecem especial atenção 
na concepção e implementação de estratégias preventivas e curativas no controle 
da malária durante a gravidez. 
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ABSTRACT 
 

SOUZA, R. M. Histopathological placental changes associated with 
Plasmodium vivax infection in pregnant women from Alto Jurua Valley. 219 p. 
Ph. D. Thesis (Parasitology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 

 
Few studies describe histopathological aspects of placental malaria in unstable 
transmission areas for Plasmodium vivax. The objectives of the present work were to 
identify histopathological alterations and their intensities by assessing the impact of 
clinical and epidemiologic factors and the association of cytokines and anaphylatoxin 
levels related to gestational and placental malaria caused by the Plasmodium vivax. 
A longitudinal study was performed in Cruzeiro do Sul (Acre) between 2012 and 
2014 by selecting non-infected (n=160) and infected pregnant women by the P. vivax 
(n=84) and by the P. falciparum (n=46). It was analyzed the social-economic, 
demographic, clinical and obstetric features of the pregnant women added to 
sampling of the peripheral blood during pregnancy and from the placental blood and 
tissue at the moment of the delivery. The social-economic and demographic 
conditions presented a major risk to develop gestational malaria such as lower than 
18 years old age, the absence of toilet and tap water in the house, as well as 
attendance in at least six antenatal visits. The incidence of the gestational malaria 
was 44.8% with a higher predominance of infection by the P. vivax. In the majority of 
cases, the infections by the Plasmodium presented some clinical manifestation and 
fever, headache and chills, usually constant in symptomatic pregnant women. 
Nevertheless, the prevalence of asymptomatic infections by using the qPCR 
diagnosis was higher for the P. vivax (30.7%). The prevalence of placental malaria 
detected both by histology and the PCR was 13.5% and 8.6%, but the infection by 
the P. vivax did not alter in a significant way the anatomopathological and 
macroscopic features of the placenta and its annexes and no microscopic evidence 
of adhesion were found for that species in the syncytiotrophoblast. The infection by 
P. vivax caused a placental damage similar to that observed in gestational malaria by 
the P. falciparum, although with a lower intensity than that observed in high 
transmission areas. The more relevant histopathological alterations observed in the 
malaria cases by P. vivax when compared to non-infected pregnant women have 
been related to the increase in the syncytial nuclear aggregate, deposit of fibrin, 
inflammatory infiltrate by CD45+ leukocytes, and by CD68+ mononuclear, as well as a 
higher frequency of hemozoin. No significant differences were noted among the non-
infected and infected groups by the P. vivax whenever they were segregated in 
relation to the parity, age of the mother and amount of the previous infection, 
although some infection by P. vivax had been enough to increase the intensity of the 
lesions in relation to the non-infected pregnant women. It was also verified that the 
prophylactic scheme with chloroquine started after the acute infection by the malaria 
vivax contributed to the best clinic condition of the pregnant women and reduced the 
pathological damage on placental tissue. Finally, the alterations caused in the 
placental environment can concomitantly result from local and systemic disturbances 
that jointly contribute to an unfavorable outcome upon the gestational and placental 
malaria caused by the P. vivax, especially for specific groups that deserve special 
attention in the conception and implementation of preventive and curative strategies 
in controlling malaria during pregnancy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A malária durante a gravidez é um importante problema de saúde pública com 

riscos substanciais à gestante e seu concepto. Anualmente, aproximadamente 125 

milhões de gestantes estão sob o risco de se infectarem em todo o mundo e 

duzentos mil recém-nascidos morrem devido à infeção materna. Nove entre dez 

mortes por malária em todo mundo ocorrem na África subsaariana ocasionadas 

principalmente por Plasmodium falciparum. Nesta região, tem sido relatado cerca de 

dez mil casos de mortes maternas relacionadas à malária na gestação (DELLICOUR 

et al., 2010). No entanto, pouco se sabe sobre o efeito da malária durante a gravidez 

em outras partes do mundo, tais como na América e Ásia, onde o Plasmodium vivax 

é endêmico. 

A realização de estudos em regiões e populações africanas e asiáticas, 

embora contribuam para o conhecimento abrangente sobre a malária gestacional e 

placentária, não se aplicam de forma absoluta a populações localizadas na América 

Latina, por exemplo, já que características genéticas, socioeconômicas e 

epidemiológicas podem diferir. Assim, é de suma importância, o entendimento e 

caracterização da malária associada à gravidez no Brasil, principalmente nas 

regiões onde ela é endêmica. 

A malária placentária é uma das principais consequências desta doença 

durante a gravidez e tem sido amplamente utilizada como um indicador padrão para 

caracterizar a infecção em investigações epidemiológicas. Para P. falciparum a 

patogênese da malária placentária ocorre principalmente devido a adesão e o 

acúmulo de eritrócitos parasitados no espaço interviloso placentário, com 

consequente infiltrado de células inflamatórias e liberação de mediadores pró-

inflamatórios, que causam alterações patológicas que prejudicam as trocas materno-

fetais, podendo muitas vezes resultar em desfecho adverso da gestação. No 

entanto, este mecanismo é parcialmente entendido para o P. vivax. 

Estudos histológicos e moleculares bem controlados, que confirmem a 

presença do P. vivax na placenta e que associem as alterações morfológicas com 

esta infecção, são importantes para entender como este parasita pode afetar a 

função placentária e causar desfechos desfavoráveis durante a gestação, além de 

ajudar a compreender os mecanismos gerais da gravidade na gravidez. 
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A melhor compreensão dos fatores de risco e proteção contra a malária 

durante a gestação compõe-se de um instrumento não só para a geração de 

mecanismos de prevenção eficazes (por exemplo, o desenvolvimento de vacinas) ou 

de tratamento mais seguros, mas também para implementação de novas políticas de 

atenção pré-natal e assistência ao parto. 

Desta forma, este projeto de doutorado avaliou principalmente o impacto das 

infecções por Plasmodium vivax durante a gestação e no parto de mulheres 

residentes no extremo-ocidente da Amazônia brasileira, por meio da caracterização 

clínico-epidemiológica e da patologia placentária. 

 
  



30 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 A placenta 
  

 A placenta é um órgão transitório que tem a capacidade de sustentar a vida 

mediando às trocas fisiológicas entre a mãe e o feto. A formação adequada da 

placenta é essencial para o desenvolvimento saudável do feto e para uma gestação 

bem-sucedida. Nos seres humanos, a proliferação, diferenciação e morte celular são 

as forças motrizes por trás do processo de placentação e que determinam o destino 

das células trofoblásticas. Qualquer anormalidade em alguma das fases deste 

desenvolvimento pode conduzir a uma função placentária inadequada com 

subsequentemente complicações à gravidez, podendo este impacto prejudicar o 

desenvolvimento da criança (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011). Assim, é 

importante entender os mecanismos e as consequências destes eventos para que 

se possa dar subsídios à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dos possíveis 

distúrbios placentários relacionados às várias doenças da gestação. 

 

2.1.1 Desenvolvimento placentário humano 

  

 A placenta começa a se desenvolver por volta do sexto ou sétimo dia após a 

concepção, momento em que o blastocisto, que estava anteriormente livre na 

cavidade do útero, adere ao endométrio e começa a invadi-lo (Figura 1A) 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). Nesta fase, o blastocisto consiste de 

uma massa celular interna (futuro embrião) e uma camada externa de células 

composta por uma única camada de células trofoectodérmicas uninucleadas, a partir 

das quais surgirá a placenta (BURTON; KAUFMANN; HUPPERTZ, 2006). Entre o 7º 

e 8º dia, ocorre a diferenciação do trofoectoderma em duas camadas trofoblásticas: 

um sinciciotrofoblasto multinucleado externo e uma camada interna de 

citotrofoblastos individuais (Figura 1A e 1B) (BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 

2012). 
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Figura 1 - Representação diagramática dos estágios do desenvolvimento inicial 
placentário. 

 
Estágio pré-lacunar (A, B). Estágio lacunar (C). Transição de lacunar para estágio viloso primário (D). 
Estágio viloso secundário (E) e estágio viloso terciário (F). Sinciciotrofoblasto (sin), cavidade 
aminiótica (ca), glândula endometrial (ge), plug de fibrina (pf), primeiro saco vitelínico (1º sv), 
mesoderma extraembrionário (mee), celoma extraembrionário (cee), espaço interviloso (eiv), artéria 
espiral (ae), camada de citotrofoblasto (cc), veia uterina (vu) e trofoblasto extraviloso (tev). 
Fonte: Adaptada de Benirschke e colaboradores (2012). 
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Alguns espaços cheios de líquido ou lacunas acabam por surgir dentro da 

massa de sinciciotrofoblasto (Figura 1C). As lacunas estão inicialmente isoladas, 

mas em seguida, elas se aglutinam para formar lacunas maiores que serão 

separadas por trabéculas de sinciciotrofoblasto (Figura 1D) (HUPPERTZ, 2008). 

Logo após a primeira aparição de eritrócitos materno nas lacunas (por volta 

do 13º dia), ocorre o aumento da proliferação citotrofoblástica. Como resultado, 

vilosidades primárias compostas de citotrofoblasto se ramificam em direção a estas 

lacunas (Figura 1D) (CHADDHA et al., 2004). A sua presença marca o início dos 

estágios vilositários da placentação, com o desenvolvimento das vilosidades 

secundárias que irão apresentar mesoderma extraembrionário em seu interior 

(Figura 1E) (BURTON; KAUFMANN; HUPPERTZ, 2006).  

Antes do final da 3ª semana, os primeiros capilares fetais se desenvolvem no 

interior das vilosidades secundárias a partir das células progenitoras 

(hemangioblastos). Uma vez que estas se encontrem vascularizados, passam a se 

chamar vilosidades terciárias (DEMIR et al., 1989). Quando estas vilosidades 

atravessam o sinciciotrofoblasto e se fixam ao estroma endometrial (vilosidades 

ancorantes), células citotrofobláticas juntam-se umas às outras para compor o manto 

citotrofoblástico, que apoiará firmemente o saco coriônico ao endométrio (Figura 1F) 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012).  

O rápido desenvolvimento das vilosidades coriônicas durante a 3ª semana 

através da formação de árvores vilosas altamente ramificadas irá incrementar 

acentuadamente a superfície coriônica e favorecerá as trocas materno-fetais 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012; MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 

2011). 

 

2.1.2 Estrutura anatômica da placenta humana 

 

A placenta humana conecta o feto em crescimento à parede uterina e assim 

permite a transferência de gases e nutrientes, previne contra a rejeição pelo sistema 

imunológico materno, elimina os metabólitos fetais e secreta os hormônios 

responsáveis pela manutenção da gestação. Uma placenta humana saudável 

apresenta uma forma discóide com diâmetro em torno de 22 centímetros 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). Ela apresenta duas faces, uma 
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chamada de placa coriônica, onde podemos observar a inserção do cordão umbilical 

(Figura 2A) e outra denominada placa basal, que é a face pela qual a placenta está 

intimamente ligada à parede uterina (Figura 2B). A espessura média deste órgão no 

momento do parto a termo é de 2,5 centímetros e representa aproximadamente 1/6 

do peso fetal (BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 

Figura 2 - Aparência das faces fetal e materna de uma placenta humana. 

 
Placa coriônica (A) e placa basal (B). Nota-se que a superfície basal é subdividida em lobos 
placentários de diversos tamanhos (delimitado pelos septos deciduais). Subdivisão da placenta 
humana em cotilédones maternos e fetais (C). 
Fonte: Adaptada de Benirschke et al.,  (2012). 
 

 A face fetal está voltada à cavidade amniótica e tem uma aparência 

translúcida devido à superfície delgada do âmnio. Esta membrana avascular recobre 

a placa e os vasos coriônicos. Uma quantidade variável de fibrina subcoriônica 

branco-amarelada pode ser vista sob o córion, mas sem nenhuma importância 

clínica, desde que não esteja em quantidade elevada e/ou ocupe extensas áreas. O 

cordão umbilical está fixado na face fetal. Dele partem as artérias umbilicais 

dispostas em raio, bem como convergem os vasos que compõem a veia umbilical. 

As veias coriônicas dão origem a uma veia umbilical (MONTENEGRO; REZENDE 

FILHO, 2011). 

 Próximo à margem da placenta a transparência da placa coriônica diminui, 

resultando em um anel subcorial opaco que é o resultado do aumento da quantidade 

de citotrofoblasto e fibras de colágeno. Ele conecta a membrana com a placenta e 

neste caso a placenta é chamada de marginada. Porém, quando esta inserção está 

entre o cordão e a margem mais exterior da placenta, denomina-se placenta 

circunvalada. Neste caso, a membrana se insere superficialmente na face fetal 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 
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 Já na superfície uterina (materna) da placenta são observados de 15 a 30 

cotilédones contornados pelos sulcos intercotiledonários que se projetam para o 

interior do espaço interviloso. A face materna é formada pela placa basal e pelo leito 

placentário. Este último permanece no útero para ser eliminado posteriormente com 

os lóquios (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011). A face materna é composta 

de uma mistura heterogênea de células trofoblásticas e deciduais incorporados de 

grande quantidade de detritos celulares, material fibrinóide e coágulo sanguíneo, 

apresentando uma coloração cinzento-avermelhada. A partir da placa coriônica, a 

termo, surgem em cada cotilédone de 10 a 60 troncos vilosos que entram em 

contato direto no espaço interviloso com o sangue materno fornecido pelas artérias 

espiraladas (Figura 3) (BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 

Figura 3 - Representação simplificada da estrutura da placenta humana. 

 
A placa coriônica (PC) e a placa basal (PB) envolvem o espaço interviloso (EIV) na parte superior e 
inferior, respectivamente. As árvores vilosas vascularizadas (*) projetam-se a partir da placa coriônica 
para o espaço interviloso e são diretamente rodeadas pelo sangue materno que chega pelas artérias 
espiraladas (AE). Também podem ser observados o leito placentário (P), o miométrio (M), o âmnio 
(A), um septo placentário (S), o cordão umbilical (CU), as veias uterinas (VU) e a zona marginal (ZM) 
entre as membranas placentária e fetal. 
Fonte: Adaptada de Benirschke et al.,  (2012). 
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2.1.3 Histologia placentária 

 

 Conforme a placenta desenvolve-se, ela revela várias alterações histológicas 

normais, a maioria das quais pode ser identificada pela variação da estrutura da 

vilosidade (BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). Independentemente da 

idade, uma secção histológica da espessura total da placenta irá apresentar uma 

placa coriônica com as vilosidades e o espaço interviloso, a placa basal (decídua) e 

em alguns casos raros (por exemplo, na placenta acreta), o miométrio. Além disso, 

também podemos verificar a presença da membrana amniótica em cortes 

histológicos de placentas a termo (Figura 4) (BAERGEN, 2011). 

 

Figura 4 - Fotomicrografia de uma secção vertical da espessura total da placenta no 
terceiro trimestre. 

 
Placa coriônica coberta pelo âmnio (A), placa basal (B) e vilosidades coriônicas e espaço interviloso 
(C), em corte histológico corado em H&E. Aumento de uma vez. 
Fonte: Banco de imagens do Laboratório de Imunoparasitologia Experimental/ICB/USP (Foto: Rodrigo 
Medeiros de Souza). 
 

 O espaço interviloso é um espaço difuso e delimitado pela placa coriônica e 

pela placa basal onde o sangue materno irá circular (Figura 5). Até a 12ª semana de 

gestação, o espaço interviloso é preenchido com um fluido claro proveniente do 

filtrado de sangue materno e complementado por secreções das glândulas 

endometriais. Este flui em torno das árvores vilosas e septos e é drenado 

posteriormente pelas veias uterinas (BURTON; HEMPSTOCK; JAUNIAUX, 2001). 

As vilosidades da placenta, dispostas como árvores, surgem a partir da placa 

coriônica e estão suspensas no espaço interviloso, sendo suas superfícies banhadas 

diretamente pelo plasma ou sangue materno (JAUNIAUX et al., 2003). A superfície 

trofoblástica das vilosidades é composta por uma membrana sincicial multinucleada, 

chamada de sinciciotrofoblasto (Figura 5), sob a qual existe uma camada 
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descontínua de citotrofoblasto ou um número muito pequeno destas células 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 
Figura 5 - Fotomicrografia demonstrando a organização do tecido placentário. 

 
As vilosidades coriônicas fetais (V) são observadas imersas no espaço interviloso (EIV) por onde 
circula o sangue materno. Nota-se uma monocamada multinucleada (tracejado), chamada 
sinciotrofoblasto (S), que recobre as vilosidades fetais, bem como os capilares fetais (VF) por onde 
circula o sangue fetal. H&E. Aumento de 20 vezes. 
Fonte: Banco de imagens do Laboratório de Imunoparasitologia Experimental/ICB/USP (Foto: Rodrigo 
Medeiros de Souza). 
 

 O estroma das vilosidades é composto de vasos fetais que são incorporados 

ao tecido conjuntivo fibroso, onde estão presentes macrófagos residentes (células 

de Hofbauer) e fibroblastos (BAERGEN, 2011). Ao longo dos primeiros dois meses 

de gravidez, os eritroblastos (hemácias nucleadas) são um achado comum no 

interior dos vasos fetais (VAN HANDEL et al., 2010). 

 A placa basal é o limite do espaço interviloso e representa a parte da zona de 

junção materno-fetal que fica aderida à placenta no momento do parto. A porção 

basal da zona de junção materno-fetal que adere ao miométrio e permanece no 

útero após o parto é chamada de leito placentário. A placa basal é composta de 

células trofoblásticas extravilosas, várias células do estroma endometrial, células 

deciduais, vasos útero-placentário, células endoteliais maternas e glândulas 
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endometriais, todos incorporados a uma base ampla de material fibrinóide (Figura 6) 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 

Figura 6 - Fotomicrografia da placa basal de uma placenta à termo. 

 
A placa basal pode variar muito a sua espessura (100 μm até 1,5 mm) e localiza-se abaixo do espaço 
interviloso (EIV). Na maioria das vezes não existe uma demarcação tecidual definida entre as porções 
materna e fetal. Neste corte podemos visualizar uma camada de material fibrinóide de Rohr (fR) que 
recobre a placa basal e a decídua basal (D) com grandes células deciduais. Vilosidades coriônicas 
(VC); vasos fetais de maior calibre no interior da vilosidade (*). H&E. Aumento de 10 vezes. 
Fonte: Banco de imagens do Laboratório de Imunoparasitologia Experimental/ICB/USP (Foto: Rodrigo 
Medeiros de Souza). 
 

 O âmnio recobre a placa coriônica na direção da cavidade amniótica. É 

constituída por uma única camada de células epiteliais cubóides/colunares que 

participam na renovação do líquido amniótico (MIKI et al., 2005). Abaixo do epitélio 

amniótico existe uma camada fina de mesoderma amniótica ligada frouxamente à 

camada seguinte, a mesoderma coriônica, através da camada esponjosa ou 

intermediária (Figura 7). 
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Figura 7 - Fotomicrografia da placa coriônica de uma placenta à termo. 

 
A placa coriônica localiza-se acima do espaço interviloso e é recoberta pelo âmnio (A). O epitélio 
amniótico (ae) é dirigido para a cavidade amnióticoa, onde encontramos o líquido aminiótico. Abaixo 
deste epitélio encontramos a mesoderme amniótica (ma) fouxamente ligada à mesoderme coriônica 
(mc) pela camada esponjosa (ce). Por causa desta conexão instável, o âmnio pode apresentar-se 
deslocado ou mesmo se perder durante a preparação do corte histológico. Separado da mesoderme 
coriônica por uma membrana basal rudimentar, encontramos as estrias fibrinóide de Langhans (fL) 
onde encontraremos numerosas vilosidades-tronco (VC) ligadas ou incorporadas. Artéria fetal (af). 
H&E. Aumento de 10 vezes. 
Fonte: Banco de imagens do Laboratório de Imunoparasitologia Experimental/ICB/USP (Foto: Rodrigo 
Medeiros de Souza). 
 

2.1.3.1 Características das vilosidades coriônicas 
 

 Existem cinco principais subtipos de vilosidades que são classificados de 

acordo com a sua aparência, o calibre/tamanho, a presença de vascularização fetal 

e a hierarquia dentro da árvore vilosa (Figura 8) (BENIRSCHKE; BURTON; 

BAERGEN, 2012). Estes tipos de vilosidades estão presentes em níveis variáveis 

nas placentas e, portanto, a identificação e a diferenciação destas vilosidades são 

importantes para que elas não sejam confundidas com alterações patológicas 

(BAERGEN, 2011). 
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Figura 8 - Representação simplificada da árvore vilosa de uma placenta madura e 
secções transversais de vários tipos de vilosidades coriônicas. 

 
Fonte: Adaptada de Baergen e colaboradores (2011). 
 

As árvores vilosas podem medir de 1-4 cm de diâmetro e possuem ramos 

centrais que são compostas por vilosidades-tronco. Estas grandes vilosidades 

variam de 80 a milhares de micrômetros de diâmetro. A maior concentração de 

vilosidades-tronco e os maiores calibres são encontrados próximos à placa coriônica 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). Histologicamente, eles são 

caracterizados por uma ou várias artérias e veias ou arteríolas e vênulas com 

paredes musculares claramente visíveis e estão rodeados por um estroma fibroso 

que contém alguns capilares perivasculares. Próximo ao parto, a camada 

trofoblástica é focal ou largamente substituída por material fibrinóide (DEMIR et al., 

1997). 

Os precursores imaturos das vilosidades-tronco são as vilosidades 

intermediárias imaturas. Elas são facilmente identificáveis pelo seu grande calibre e 

sua coloração pálida. Artérias e veias maiores são geralmente ausentes, assim 
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como grandes quantidades de fibras de colágeno. A estrutura que prevalece dentro 

do estroma é um tecido conjuntivo frouxo disposto de forma reticular com poucos 

vasos fetais. Além disso, é composto por um arranjo de células do tecido conjuntivo 

que circundam espaços redondos (canais de estroma) que contém os macrófagos 

vilositários (CASTELLUCCI et al., 1984). 

 As vilosidades intermediárias imaturas são os tipos dominantes no início da 

gravidez. No parto, elas geralmente persistem em grupos pequenos (<10% do 

volume das vilosidades totais) nos centros das árvores vilosas. São ausentes na 

placenta hipermadura e mais frequentes com a persistência da imaturidade da 

placenta (BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 As vilosidades intermediárias maduras são ramificações mais delgadas das 

vilosidades-tronco (60 a 100 μm), podendo diferir destas pela ausência de fibrose 

estromal e vasos-tronco fetais (arteríolas e vênulas). Secções longitudinais destas 

vilosidades são facilmente capazes de serem identificadas, embora as secções 

transversais possam ser mais facilmente confundidas com as vilosidades terminais 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). 

 Por fim, as vilosidades terminais são protuberâncias laterais das vilosidades 

intermediárias maduras com cerca de 200 μm de comprimento. Os diâmetros variam 

de 40 a 80 μm e as estruturas predominantes dentro do estroma são os capilares 

fetais sinusoidamente dilatados ocupando cerca de 50% do volume desta vilosidade 

(MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011). A espessura do sinciciotrofoblasto na 

superfície destas estruturas é bem variável, existindo áreas onde o 

sinciciotrofoblasto é extremamente fino e privado de núcleos, conhecidas como 

membranas vasculosinciciais (MVS) (Figura 9) (SANKAR et al., 2012). Do ponto de 

vista fisiológico, representam a principal área de troca materno-fetal da placenta no 

terceiro trimestre (SADOVSKY; JANSSON, 2015). 
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Figura 9 - Representação simplificada de uma vilosidade terminal e seus compo-
nentes. 

 
Fonte: Adaptada de Baergen e colaboradores (2011). 
 

2.2 Plasmodium e a malária 
 

 A malária é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium 

(Filo Apicomplexa), transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito 

Anopheles (vetor hematófago), que parasita os eritrócitos do hospedeiro vertebrado. 

Normalmente, vetores exclusivos transferem parasitas entre hospedeiros 

vertebrados específicos. Até a presente data, mais de duzentas espécies de 

Plasmodium podem infectar animais hospedeiros que variam entre mamíferos, aves 

e répteis (PERKINS; AUSTIN, 2009; YOTOKO; ELISEI, 2006).  
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As quatro principais espécies de plasmódio que causam a malária humana 

são P. falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale. Contudo, apesar dos primeiros 

casos de infecção por P. cynomolgi e P. knowlesi adquirida naturalmente tenham 

sido descritos na década de 1960 por Schmidt e colaboradores (1960) e Chin e 

colaboradores (1965), respectivamente, a malária símia passou a ser considerada 

somente como uma preocupação para saúde pública humana mais recentemente 

(TA et al., 2014). Hoje sabemos que mais cinco espécies que afetam macacos 

possuem o potencial de transmissão ao homem pela picada do mosquito, sendo 

elas: Plasmodium brasilianum, P. eylesi, P. inui, P. schwetzi e P. simium 

(CONTACOS et al., 1970), mas ainda não foram encontrados na infecção humana 

natural. 

A distribuição da malária no mundo é determinada por muitos fatores, 

incluindo características do ciclo de vida do parasita (Figura 10) (FUJIOKA; 

AIKAWA, 2002). O ciclo de vida completo do Plasmodium spp. comumente 

necessita de dois hospedeiros obrigatórios: um hospedeiro vertebrado intermediário 

(mamíferos, pássaros e répteis) e em um hospedeiro invertebrado definitivo (inseto 

hematófago do gênero Anopheles ou Culex) (FERRAGUTI et al., 2013). No Brasil, a 

principal espécie envolvida na transmissão humana é o Anopheles darlingi. O 

parasita da malária é transmitido quando um mosquito fêmea infectado encontra o 

hospedeiro para realizar o repasto sanguíneo e inocula esporozoítos presentes em 

sua saliva no tecido subcutâneo do hospedeiro e, menos frequentemente, 

diretamente na corrente sanguínea (MILLER et al., 2002; YAMAUCHI LUCY M. et 

al., 2007). Acredita-se que algumas dezenas de esporozoítos podem ser inoculadas 

na pele e após 15 a 30 minutos eles desaparecem da circulação sanguínea, 

penetrando nos hepatócitos (DOOLAN; DOBAÑO; BAIRD, 2009; MEDICA; SINNIS, 

2005; ROSENBERG et al., 1990). Evidências indicam que os esporozoítos passam 

através de vários hepatócitos antes da invasão definitiva e posterior 

desenvolvimento hepático (reprodução assexuada) que é assintomático (MOTA, 

2001). 

O ciclo hepático tem duração de 6 a 14 dias, correspondendo praticamente ao 

período de incubação da doença. Cada esporozoíto se transforma em milhares de 

merozoítos, que são liberados pelos hepatócitos nos sinusóides hepáticos, na forma 
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de vesículas conhecidas como merossomos e rapidamente irão invadir os eritrócitos 

iniciando a fase sintomática da doença (STURM, 2006). 

As espécies de P. vivax e P. ovale apresentam um ciclo ligeiramente diferente 

no hospedeiro mamífero. Alguns esporozoítos, uma vez no fígado, não se 

desenvolvem imediatamente em esquizontes, mas permanecem na fase 

uninucleada, denominada hipnozoíto, que podem permanecer quiescente no fígado 

por semanas, meses ou mesmo anos. Quando reativados, por estímulos ainda 

desconhecidos, os hiponozoítos reiniciam o seu desenvolvimento e provocam 

recidivas, tornando a infecção novamente sintomática (GALINSKI; MEYER; 

BARNWELL, 2013; WHITE, 2011). 

Para a interação entre o parasito e a superfície dos eritrócitos é necessária a 

existência de receptores específicos. A glicoforina A e o fator Duffy, presentes na 

hemácia, constituem os principais receptores implicados na invasão destas células 

pelos merozoítos do P. falciparum e P. vivax, respectivamente (DURAISINGH et al., 

2003). 

Nesta fase, cada merozoíto desenvolver-se-á em trofozoíto e esquizonte, 

iniciando o ciclo eritrocítico, que é responsável pela patogenia e manifestações 

clínicas da malária. Nesta fase o parasita pode digerir de 60 a 80% de hemoglobina 

presente no eritrócito (KRUGLIAK; ZHANG; GINSBURG, 2002). Durante este 

processo, todo grupamento heme presente na hemoglobina é liberada no vacúolo 

digestivo e transformada em hemozoína (pigmento malárico) que se mostra menos 

tóxico e prejudicial ao plasmódio (OLIVEIRA et al., 2002). 

Ao se fragmentarem, os esquizontes rompem os eritrócitos e liberam novos 

merozoítos na circulação sanguínea. Em cada novo ciclo, uma pequena proporção 

(<10%) de parasita se diferencia nos gametócitos (masculinos e femininos), formas 

sexuadas responsáveis pela infecção do vetor (JOSLING; LLINÁS, 2015). Os 

gametócitos de P. falciparum são sequestrados na medula óssea durante o 

desenvolvimento e apenas os maduros circulam (AGUILAR et al., 2014). Eles 

aparecem 7 a 15 dias após a fase assexuada na corrente sanguínea, geralmente 

após os primeiros sintomas febris. Na malária vivax, já estão presentes no sangue 

periférico no segundo dia de doença clínica, enquanto na malária falciparum, apenas 

depois de sete dias, em média (MCKENZIE et al., 2006). 
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O ciclo de vida no hospedeiro invertebrado começa no momento da ingestão 

de sangue humano contendo as formas sexuadas haploides. No estômago do 

mosquito há a formação do zigoto diploide pela fusão do macro (feminino) e 

microgametócito (masculino). Os zigotos móveis (oocineto) migram para a superfície 

externa da parede do intestino e se transformam em oocisto e, finalmente, a divisão 

assexuada dentro deste produz numerosos esporozoítos haploides (esporogonia), 

que migram até as glândulas salivares do inseto, capacitando a fêmea a infectar um 

novo hospedeiro vertebrado. Esta fase, no mosquito, dura entre 8 a 15 dias 

(EICHNER et al., 2001). No entanto, fatores climáticos, incluindo temperatura, 

umidade e precipitação, podem influenciar a densidade e o desenvolvimento do 

parasita no interior do vetor. Sabe-se, por exemplo, que a esporogonia não ocorre 

caso a temperatura esteja abaixo de 16 ºC ou acima de 33 ºC ou em altitudes acima 

de 2000 metros (PASCUAL; DOBSON; BOUMA, 2009). 

 

Figura 10 - Ciclo de vida do plasmódio no hospedeiro vetor e humano. 

 
Fonte: Adaptada de CDC (2016). 
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2.2.1 Manifestações clínicas 

 

 O estágio eritrocítico assexuado leva à destruição maciça de hemácias e está 

associada com o acúmulo de resíduos tóxicos que resulta na apresentação clínica 

da malária (HALDAR; MOHANDAS, 2009). Estes metabólitos estimulam 

principalmente macrófagos para produzirem citocinas e outros fatores solúveis que 

conduzem à febre e calafrios, por exemplo, resultando em diferentes apresentações 

clínicas (NASR et al., 2014). 

A interação entre receptores do hospedeiro e proteínas do parasita tem se 

demonstrado responsável pelo aumento na gravidade da doença que está associado 

às síndromes como anemia grave, malária placentária e cerebral, dificuldade 

respiratória e acidose metabólica (MILLER et al., 2002). A apresentação clínica pode 

ser gradual ou se apresentar de forma fulminante, apesar dos sintomas inespecíficos 

que muitas vezes se assemelham a infecções virais (TRAMPUZ et al., 2003). Muitos 

fatores, incluindo a genética do hospedeiro e do parasita, idade do paciente e 

intensidade da transmissão da região podem modular a apresentação clínica 

(KWIATKOWSKI, 2005). A manifestação clínica da infecção pelo plasmódio varia 

entre assintomática e a condição grave e fatal (MARSH; KINYANJUI, 2006). 

 

2.2.1.1 Infecção assintomática 
 

 Casos de malária assintomática são encontrados em indivíduos que são 

frequentemente infectados por plasmódio, mas não desenvolvem a doença clínica. A 

exposição contínua a este parasita em áreas de alta transmissão, muitas vezes, 

resulta na imunidade parcial levando ao surgimento de portadores assintomáticos 

que podem atuar como reservatório potencial de parasitas ou em carreadores de 

gametócitos, resultantes da transmissão persistente (BOUSEMA et al., 2004; 

STAALSOE; HVIID, 1998). 

 

2.2.1.2 Malária não complicada 
 

Infecções por todas as espécies de plasmódios compartilham muitas 

características clínicas comuns. Sinais, sintomas e lesões são restritos 

principalmente à fase eritrocítica, quando os parasitas atingem os vasos sanguíneos, 
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invadem os eritrócitos e se desenvolvem para se propagar. A malária não 

complicada é caracterizada por manifestações clínicas inespecíficas, muitas vezes 

descritas como manifestações semelhantes aos da gripe (LAISHRAM et al., 2012). A 

maioria dos pacientes com malária relata febre, dor de cabeça, calafrio, dor nas 

articulações, tremores e por vezes dores abdominais, diarreia, náusea e vômito, 

fraqueza, desconforto muscular e mal-estar (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012; 

SILVA-NUNES; FERREIRA, 2007). 

A febre, com latência tanto regular ou irregular, é um achado clínico 

frequente. Acredita-se que ela seja causada pela liberação de citocinas pró-

inflamatórias tais como TNF-α em resposta a destruição dos eritrócitos e, 

consequente, liberação de derivados pirogênicos do plasmódio (NETEA; 

KULLBERG; VAN DER MEER, 2000). 

A anemia é bem frequente durante a malária e é causada por uma disfunção 

induzida pela infecção, conjugada com o aumento da destruição dos eritrócitos 

infectados e não infectados (SHULMAN; DORMAN; BULMER, 2002). A anemia 

também pode ocorrer na gestante com malária devido ao acúmulo crônico de 

monócitos contendo pigmento malárico na placenta e que liberam mediadores 

inflamatórios, especialmente o TNF-α, responsáveis pela supressão da eritropoiese 

(KURTZHALS et al., 1998) e levam a um aumento da destruição de eritrócitos na 

presença de estresse oxidativo aumentado (BECKER et al., 2004). A malária causa 

anemia hemolítica e, em casos graves, também é fator de risco para natimortos, 

baixo peso ao nascer (BPN) e anemia fetal (ADAM et al., 2011). 

 

2.2.1.3 Malária grave 
 

 A malária grave ou complicada apresenta-se como uma malária sintomática 

com distúrbios em órgãos vitais e/ou importantes alterações sanguíneas e 

metabólicas do paciente (CHEN; SCHLICHTHERLE; WAHLGREN, 2000). P. 

falciparum é responsável quase exclusivamente pelas principais formas de malária 

grave, enquanto que a prevalência desta complicação para outras espécies é 

geralmente baixa (MILLER et al., 2002). Contudo, as infecções por P. vivax que por 

muito tempo vinha sendo negligenciadas e erroneamente consideradas como 

benignas, vem apresentando uma maior atenção nos últimos anos, principalmente 
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em consequência da crescente quantidade de informações acerca da gravidade e do 

impacto global e econômico que as mesmas podem causar (PRICE et al., 2007). 

 As manifestações clínicas da malária grave podem incluir a malária cerebral 

que está associada a um comportamento anormal, perda da consciência, 

convulsões, coma, ou outras anormalidades neurológicas; a anemia grave, devido a 

hiperparasitemia (> 5% dos eritrócitos infectados), destruição maciça de hemácias e 

supressão da eritropoese; hemoglobinúria devido a hemólise exacerbada; síndrome 

do desconforto respiratório agudo (devido ao dano alveolar agudo e hipoxemia); 

hipotensão arterial, devido ao colapso cardiovascular; insuficiência renal aguda; 

acidose metabólica e hipoglicemia (MILLER et al., 2002). 

 

2.2.2 Epidemiologia da malária no mundo 

 

 As principais espécies de Plasmodium são encontradas em todas as regiões 

do planeta, sendo um problema de saúde em mais de 100 países endêmicos 

localizados nas regiões tropicais e subtropicais do mundo (KAR et al., 2014). É 

sabido que a malária foi introduzida no continente americano pelos colonizadores 

europeus, a partir da Ásia e África durante o século XVI (CHEESBROUGH, 1987). 

As distribuições de P. vivax e P. ovale raramente se sobrepõem e historicamente na 

África subsaariana a malária tem sido quase exclusivamente atribuída ao P. 

falciparum (MILLER et al., 1976). A figura 11 mostra a distribuição mundial da 

malária, na qual o continente africano é mais afetado. Nesta região ocorre a maioria 

dos casos e mortes tendo em vista que 74% da população vive em áreas 

endêmicas, 19% em áreas propensas à epidemia e apenas 7% da população vive 

em áreas de baixo risco ou livre de malária (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2011). 

Mais de 40% da população do mundo vivem em áreas endêmicas para 

malária e o peso social e econômico da malária nestes países é imenso (WHO, 

2000). Estima-se que, anualmente, cerca de 2,2 bilhões de pessoas estão expostas 

à ameaça de malária por P. falciparum, e que entre 300-600 milhões de episódios 

clínicos são atribuídos a este parasita (SNOW et al., 2005). Noventa por cento das 

mortes ocorrem na África subsaariana, a maioria envolvendo crianças menores de 5 

anos de idade. Além das crianças, as pessoas não imunes, como por exemplo, 
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viajantes (FREEDMAN et al., 2006) e mulheres grávidas, particularmente aquelas 

em sua primeira gravidez (primigrávidas) (MCGREGOR, 1984), apresentam maior 

risco de agravamento da malária. 

 

Figura 11 - Mapa da distribuição da malária no mundo e intervenções implantadas 
para o controle e eliminação da malária. 

 
Fonte: Adaptada de Alonso (2013). 
 

A transmissão de malária na América Latina é considerada baixa, embora 

apresente focos com alta endemicidade em algumas áreas. Ela se apresenta como 

uma região epidemiologicamente heterogênea em que coexistem P. vivax, com 

prevalência de 70% dos casos, e P. falciparum, embora em certas regiões como na 

República Dominicana e no Haiti, esta espécie apresente prevalência de 100%. P. 

malariae apresenta uma baixa frequência nos casos diagnosticados (WHO, 2015a). 

Em determinadas regiões, a distribuição das espécies de Plasmodium estão 

correlacionadas com o padrão genético da população local. Por exemplo, em 

regiões da Colômbia que apresentam populações com descendência africana, a 

incidência de P. vivax é muito baixa, principalmente devido à ausência, nesta 

população, do grupo sanguíneo Duffy responsável pela invasão eritrocítica por esta 

espécie (ZIMMERMAN et al., 2013). 
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2.2.3 A malária no Brasil 

 

 Embora o número de casos de malária nas Américas tenha sofrido uma 

significativa redução nos últimos anos, atualmente, o Brasil ainda responde pelo 

maior número de casos (37%) neste continente. Apesar dos esforços para seu 

controle, cerca de 20% da população brasileira encontra-se sob risco de desenvolver 

malária, principalmente na região norte do país, que é responsável pelos 99% dos 

casos diagnosticados (Figura 12) (WHO, 2015a). Nesta região encontramos 

características ambientas e socioeconômicas que favorecem a biologia do vetor e a 

transmissão da malária (DE CASTRO; SAWYER; SINGER, 2007). 

 

Figura 12 - Mapa demonstrativo da transmissão de malária no Brasil no ano de 
2008. 

 
Alto risco = Incidência Parasitária Anual (IPA) maior que 50 casos por 1000 habitantes, Médio risco = 
IPA entre 10 e 50 casos por 1000 habitantes e Baixo risco = IPA menor que 10 casos por 1000 
habitantes. 
Fonte: Adaptada de Barreto e colaboradores (2011). 

 

Os dados epidemiológicos revelam uma mudança na contribuição relativa das 

diferentes espécies de parasitas da malária no Brasil. Considerando que a 

transmissão de P. falciparum, predominante no final da década de 1980, diminuiu de 

forma constante e significativamente, P. vivax manteve uma tendência de aumento 

ao longo da década de 1990. Hoje, P. vivax representa 84% dos casos, além de 
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apresentar uma maior frequência das complicações clínicas em relação aos anos 

anteriores (OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). 

 

2.2.4 A malária no Acre 

 

 O estado do Acre possui uma área de 164.221,4 km2 (representando 3,1% da 

Amazônia Legal), com uma população de 776.463 habitantes em 2013 (ACRE, 

2013; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). A 

mesorregião do Vale do Juruá é a que concentra o maior número dos casos de 

malária, sendo que somente três dos oito municípios que a compõe foram 

responsáveis, no ano de 2014, por 91,8% dos casos de malária de todo o estado. 

Nesta região, P. vivax é a espécie mais prevalente com 69,6% dos casos (Figura 13) 

(BRASIL, 2015). 

  

Figura 13 - Mapa do estado do Acre demonstrando a estratificação do grau de risco 
por município no ano de 2014. 

 
A mesorregião do Vale do Juruá é formada pelos municípios destacados à esquerda do mapa. 
Elaborado por Rodrigo Medeiros de Souza. 
Fonte dos dados: Serviço de Vigilância Epidemiológica da Malária (2015)  
 

2.2.5 Epidemiologia da malária durante a gestação 

 

 Em 2007, aproximadamente 125 milhões de gestações ocorreram em áreas 

onde P. falciparum e/ou P. vivax são frequentes, resultando em 83 milhões de 

nascidos vivos. Neste mesmo ano, aproximadamente 85 e 93 milhões de gestantes 
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residiam em áreas de transmissão para P. falciparum e P. vivax, respectivamente, 

das quais 53 milhões ocorreram em áreas onde coexistem ambas as espécies 

(Figura 14). (DELLICOUR et al., 2010). 

 

Figura 14 - Mapa de risco para malária em gestantes. 

 
Estimativa do número de gestantes sob risco para malária e de nascidos vivos (valores entre 
parênteses) para P. falciparum (A) e P. vivax (B), em cada continente, no ano de 2007. 
Fonte: Adaptada de Dellicour e colaboradores (2010). 
  

A incidência e o risco de contrair a malária nas áreas de baixa transmissão 

são muito menores do que em áreas de transmissão estável, de modo que apenas 

uma pequena proporção dos 70 milhões de mulheres realmente adquire malária. 

Estima-se que em áreas com transmissão estável na África, pelo menos uma em 
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cada quatro gestantes tem alguma evidência parasitológica da malária no momento 

do parto (DESAI et al., 2007). Em áreas africanas de baixa transmissão ou 

transmissão sazonal, a prevalência de parasitemia periférica e placentária é de 

aproximadamente 14% e 7%, respectivamente. Em outras regiões do mundo, 

excetuando-se a África, estas estimativas são de 6 e 10% (DESAI et al., 2007). 

 Em áreas de baixa transmissão ou transmissão instável para P. falciparum, os 

sintomas e complicações da malária na gestação diferem com a intensidade da 

transmissão, os quais estão relacionados com o nível de imunidade que as mulheres 

adquiriram contra a infecção (NOSTEN et al., 2004; WORRALL; RIETVELD; 

DELACOLLETTE, 2004). Nestas áreas, a malária na gravidez geralmente 

apresenta-se como uma doença sintomática que pode resultar na morte materna e 

fetal. Caso esta infecção não seja tratada, a doença pode progredir rapidamente 

para a malária grave, com alto risco de desenvolvimento da malária cerebral. A 

morte materna pode ocorrer, direta ou indiretamente, devido à anemia grave 

(HUCHON et al., 2013). Além disso, a malária durante a gravidez pode resultar em 

uma variedade de desfechos adversos à gravidez, incluindo aborto espontâneo, 

morte neonatal, parto prematuro e BPN (DESAI et al., 2007). 

 Já em áreas de alta transmissão (estável), a maioria dos adultos tem 

imunidade adquirida suficiente para se proteger contra a malária grave e, nestes 

casos, a infecção raramente resulta em doença sintomática (GRIFFIN et al., 2015). 

Durante a primeira e a segunda gravidez, as mulheres são mais susceptíveis aos 

efeitos da infecção por P. falciparum e podem desenvolver uma doença sintomática 

e até mesmo grave (ATAÍDE; MAYOR; ROGERSON, 2014). Em gestações 

posteriores, a imunidade previne contra o desenvolvimento da malária complicada, a 

menos que a mulher esteja co-infectada com HIV (TER KUILE et al., 2004; VAN 

GEERTRUYDEN, 2014). Na África, 5-10% das mulheres grávidas podem 

desenvolver anemia grave e estima-se que em 26% destes casos seja atribuível a 

malária (DESAI et al., 2007). O principal impacto da doença em áreas de alta 

transmissão é a anemia materna, o BPN e a natimortalidade (STANISIC et al., 

2015). Além disso, a perda excessiva de sangue pós-parto é uma possível 

complicação da malária placentária (PIPER; BRABIN; ALPERS, 2001; 

UDDENFELDT WORT et al., 2007). 
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Plasmodium vivax é mais prevalente do que P. falciparum em muitas áreas da 

Ásia e da América do Sul (DELLICOUR et al., 2010). Embora a infecção por P. vivax 

durante a gestação seja considerada benigna do que aquelas causadas por P. 

falciparum, evidências recentes associam efeitos adversos significativos com a 

malária gestacional causada por P. vivax, tais como anemia grave, baixo peso ao 

nascer e parto prematuro, embora em menor proporção (CHAIKITGOSIYAKUL et 

al., 2014; NOSTEN et al., 1999; RODRIGUEZ-MORALES et al., 2006; SINGH; 

SHUKLA; SHARMA, 1999; TOBÓN-CASTAÑO et al., 2011). 

Em todas as áreas endêmicas, as mulheres estão em maior risco para 

malária e são mais suscetíveis à infecção durante a gravidez do que as não-

grávidas, ou quando comparadas aos homens adultos (BRABIN; ROGERSON, 

2001). Esta susceptibilidade é maior quando elas estão na primeira ou segunda 

gestação (BRABIN et al., 2004), com o pico entre 13ª e 16ª semanas de gestação e 

com declínio até o parto (BRABIN, 1983). Por ocorrer mudanças fisiológicas e 

comportamentais durante a gravidez, as grávidas podem atrair mais vetores e por 

isso, ter o risco aumentado para infecção (LINDSAY et al., 2000). Além disso, as 

gestantes residentes em áreas de alta transmissão apresentam manifestações 

clínicas com menor frequência do que aquelas de baixa transmissão (NOSTEN et 

al., 1991), mesmo apresentando uma tendência de desenvolvimento de uma 

parasitemia mais elevada e complexa do que em mulheres adultas não grávidas 

(SCHLEIERMACHER et al., 2001). 

Em áreas de baixa transmissão, as gestantes infectadas por P. falciparum, 

invariavelmente, apresentam sinais e sintomas. Febre, cefaleia, dor abdominal, 

náuseas e vômitos são frequentes. Se não for tratada, a infecção pode progredir 

rapidamente e se tornar grave (OKOKO; ENWERE; OTA, 2003). Por outro lado, 

mulheres grávidas que vivem em áreas de alta transmissão muitas vezes 

apresentam um quadro assintomático, mesmo quando detectado a presença do 

parasita no sangue periférico. No entanto, estudos vêm apontando um maior relato 

de febre na semana anterior ao diagnóstico em gestantes que não tiveram 

parasitemia detectável, em relação àquelas em que o teste foi positivo para P. 

falciparum (DIAGNE et al., 1997; FRANCINE et al., 2016). Estas observações são 

importantes porque a febre é conhecida por induzir contrações uterinas (BAKRI; 

MARTAN; AMRI, 1992) e parto prematuro, sendo estes dois fatores associados de 
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forma independente com a subsequente morte neonatal (LUXEMBURGER et al., 

2001). 

A prevalência de parasitemia periférica é maior durante o segundo trimestre 

da gravidez, independentemente da área (BRABIN, 1983; OGBU et al., 2015). Em 

áreas de baixa transmissão, todas as gestantes de todas as paridades são afetadas, 

embora haja uma tendência de prevalência parasitária menor com o aumento da 

quantidade de gravidez (WALKER-ABBEY et al., 2005). Em áreas de alta 

transmissão, esta diferença é mais acentuada e as primigestas estão sob maior risco 

para malária e seus efeitos deletérios do que as multigestas (WALKER et al., 2014). 

Em todos os níveis de endemicidade, anemia materna é frequente durante a 

gestação (BRABIN; HAKIMI; PELLETIER, 2001). A destruição dos eritrócitos 

induzida pelo parasita muitas vezes agrava a anemia nutricional subjacente e/ou a 

hemoglobinopatia primária (HAIDER et al., 2013). Enquanto a anemia leve 

predomina em áreas de baixa transmissão, é em áreas de alta transmissão que as 

gestantes tendem a desenvolver a anemia grave (hemoglobina < 7 g/dl) 

(MENENDEZ; FLEMING; ALONSO, 2000; SHULMAN; DORMAN; BULMER, 2002). 

Esta circunstância está relacionada à uma maior mortalidade materna e também é 

um fator de risco independente para o retardo do crescimento intrauterino (RCIU) e a 

anemia fetal (BRABIN; HAKIMI; PELLETIER, 2001). 

 

2.3 Malária durante a gestação 
 

A base biológica subjacente a susceptibilidade à malária durante a gravidez 

ainda não está bem compreendida e vem sendo muito discutida. Uma das teorias 

propõe que os níveis elevados de hormônios esteroides em mulheres grávidas 

possam prejudicar a imunidade contra a malária (ROBINSON; KLEIN, 2012), 

permitindo assim que os parasitas se multipliquem. Uma segunda teoria destaca as 

modulações mediadas por células durante a gravidez, o que favorece tanto a 

sobrevivência do aloenxerto feto-placentário, quanto o desenvolvimento do parasita 

(MEEUSEN; BISCHOF; LEE, 2001). No entanto, estas alterações não resultariam 

em uma insuficiência imunológica significativa e não explicariam o aumento da 

susceptibilidade à malária das primigestas em relação às multigestas (PEARSON, 

2004). 
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Porém, esta susceptibilidade pode ser agravada pela seleção positiva de um 

subconjunto único de parasitas que podem ser sequestrados na placenta. Este 

mecanismo está bem estabelecido para P. falciparum e é mediado por uma 

molécula expressa pelo sinciciotrofoblasto, o sulfato de condroitina A (CSA). Esta 

molécula se comporta como sítio de ligação para eritrócitos infectados através da 

proteína de membrana eritrocitária 1 do Plasmodium falciparum (PfEMP1) 

(BEESON; DUFFY, 2005), permitindo a aderência à placenta (Figura 15) (FRIED; 

DUFFY, 1996) e evitando os mecanismos de eliminação mediados pelo baço 

(DAVID et al., 1983). 

 

Figura 15 - Mecanismo de adesão do Plasmodium falciparum à microvasculatura e 
à placenta. 

 
Modelo demonstrando a dicotomia do PfEMP1 para adesão tanto na microvasculatura, quanto na 
placenta. Gestantes que apresentam eritrócitos parasitados (EP) expressando PfEMP1 com potencial 
de ligação ao CSA placentário são mais propensas a apresentarem desfechos gestacionais adversos. 
Fonte: Adaptada de Gamain e colaboradores (2002). 

 

Em média, 9,2% das mulheres de áreas endêmicas para P. falciparum tem 

parasitemia placentária confirmada no momento do parto, embora apresentem 

diagnóstico negativo no sangue periférico (BRABIN et al., 2004) e este percentual 
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poder ser mais elevado (68%), dentro de alguns contextos (ISMAIL et al., 2000). Em 

áreas de transmissão altamente sazonais, a prevalência da malária placentária na 

estação de seca, em muitas circunstâncias permanece desproporcionalmente 

elevada, sugerindo que as infecções possam persistir na placenta por um período 

maior, mesmo depois de ter sido eliminado da circulação periférica (DESAI et al., 

2007). 

 

2.3.1 Diagnóstico da malária na gestação 

 

A malária durante a gravidez comumente é detectável pela avaliação por 

microscopia de lâminas com gota espessa, esfregaços de sangue periférico ou da 

placenta, podendo ser detectável também pelo exame histológico da placenta. No 

Brasil, atualmente, a Nota Informativa Conjunta nº 002/2014 do Ministério da Saúde 

orienta a realização do exame da gota espessa em todos os postos de saúde 

responsáveis pela avaliação do pré-natal em áreas endêmicas para malária 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, 2014). 

A microscopia é a forma de custo mais baixo e altamente reprodutível para 

identificação e quantificação do plasmódio (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2005). Além disso, a análise por 

histologia placentária é o “padrão ouro” para o diagnóstico da malária no momento 

do parto. Entretanto, este método é dispendioso, não é frequentemente disponível e 

necessita de recurso humano especializado para sua execução (ROGERSON; 

MKUNDIKA; KANJALA, 2003). 

O exame microscópico do sangue periférico normalmente subestima a 

infecção em gestantes (HAWKES; KAIN, 2007; MENGE et al., 2008), uma vez que 

os parasitas podem ser sequestrados na placenta e, por isso, estarem ausentes no 

sangue periférico (MOCKENHAUPT et al., 2002). Ademais, a concentração da 

parasitemia no sangue periférico pode ser muito baixa para detecção microscópica. 

A sensibilidade esperada e que é alcançada por um microscopista experiente para o 

diagnóstico por gota espessa é cerca de 50 parasitas/μl de sangue (assumindo uma 

contagem total de eritrócitos de 5 x 106 / μl de sangue, o que seria equivalente a 

0,001% de eritrócitos infectados. Milne e colaboradores (1994) constataram que a 
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maioria dos diagnósticos de rotina geralmente conseguia uma menor sensibilidade 

de detecção (em média 0,01% de eritrócitos infectados ou 500 parasitas/μl de 

sangue). 

O exame microscópico da gota espessa é considerado o método padrão de 

referência para o diagnóstico, porém, outros métodos de diagnósticos alternativos, 

tais como os testes rápidos, já estão disponíveis há alguns anos (ANCHINMANE; 

SHEDGE, 2011). A maioria destes métodos dependem de imunocromatografia para 

detectar a proteína rica em histidina 2 (HRP2), específica para P. falciparum e 

lactato desidrogenase ou aldolase de Plasmodium spp. que são enzimas comuns 

em todas as espécies (BOURGEOIS et al., 2010). 

Em caso de parasitemia muito baixa ou se uma auto-medicação tenha 

ocorrido antes do diagnóstico, os resultados por microscopia podem ser negativos, 

enquanto que pelo teste rápido continuam positivos (BASTIAENS; BOUSEMA; 

LESLIE, 2014). No entanto, alguns estudos têm apontado falhas neste sistema de 

diagnóstico, seja pela detecção de falsos-positivos, principalmente em razão da 

reação cruzada com fatores reumatoides (LEE et al., 2014), seja pelo 

comprometimento da sensibilidade devido a polimorfismos genéticos nos antígenos 

testados, o que pode resultar em falsos-negativos (KOITA et al., 2012). 

Desde o início da década de 1990, vários métodos de reação em cadeia da 

polimerase (PCR) têm sido utilizados para detecção do DNA das espécies dos 

plasmódios e para identificar suas espécies, tanto em áreas endêmicas, quanto em 

locais com malária importada (BERRY et al., 2008; HAWKES; KAIN, 2007). O 

desenvolvimento da PCR em tempo real (RT-PCR) vem permitindo a sua utilização 

de forma mais ampla, fácil e com um baixo custo. Estas características favorecem o 

uso desta ferramenta no auxílio dos sistemas de saúde em áreas endêmicas no 

sentido de melhorar o serviço de diagnóstico (PERANDIN et al., 2004). 

Recentemente, foi desenvolvido mais uma técnica da RT-PCR, conhecida 

como PET-PCR (PCR baseado em transferência de elétrons fotoinduzida), que se 

baseia na utilização de primers com auto-quenchings e marcados com fluoróforos 

para a detecção de Plasmodium spp. (LUCCHI et al., 2013). Este teste vem 

apresentando uma especificidade e sensibilidade de 100% quando comparado com 

a nested-PCR (padrão ouro) e apresentando boa performance quando comparado 

com outras técnicas (LUCCHI et al., 2014; TALUNDZIC et al., 2014). 
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2.3.1.1 Malária submicroscópica na gestação 
 

A prevalência da infecção submicroscópica em gestantes de áreas endêmicas 

pode variar de 18 a 55% (MAYENGUE et al., 2004; MOCKENHAUPT et al., 2000; 

SAUTE et al., 2002; WALKER-ABBEY et al., 2005). Pouco se sabe sobre os fatores 

que influenciam a ocorrência destes níveis de parasitemia (SHEKALAGHE et al., 

2009). No entanto, sugere-se que a imunidade adquirida ao parasita possivelmente 

possa reduzir sua densidade à níveis tão baixos que não conseguem ser detectados 

por microscopia (DRUILHE; PÉRIGNON, 1997). 

A importância clínica de infecções submicroscópicas em gestantes ainda não 

está clara, mas alguns estudos revelam uma associação entre estas baixas 

parasitemias e o desenvolvimento de anemia materna (MENENDEZ, 1995; 

MOCKENHAUPT et al., 2002), bem como parto prematuro (COTTRELL et al., 2015) 

e BPN (MOHAMMED et al., 2013). 

 

2.3.2 Profilaxia e tratamento da malária gestacional 

 

Atualmente, as medidas eficazes para se evitar a malária na gestação 

incluem a distribuição de cortinados/mosquiteiros impregnados com inseticida, que 

vem sendo eficazes na diminuição da prevalência da doença, reduzindo o risco de 

baixo peso ao nascer e natimortalidade, bem como diminuindo as tendências do 

risco para a anemia materna e malária clínica (GAMBLE; EKWARU; TER KUILE, 

2006). Além disso, a utilização de tratamento preventivo intermitente com o uso de 

doses regulares de sulfadoxina associada à pirimetamina a partir do final do primeiro 

trimestre apresenta uma eficácia na diminuição a parasitemia periférica e placentária 

e no aumento da hemoglobina materna e do peso infantil ao nascimento, 

especialmente entre primigestas e secundigestas (KAYENTAO et al., 2005; 

MUANDA et al., 2015). No entanto, estes medicamentos não são utilizados como 

profilaxia no Brasil. 

Outras medidas profiláticas que devem ser rotineiramente aplicadas contra 

picadas de mosquitos são: não se expor no horário de maior atividade de mosquitos 

vetores para malária (do pôr-do-sol ao amanhecer); usar roupas claras e com 

mangas longas durante atividades de exposição elevada; usar medidas de barreira 

nas casas, tais como telas em portas e janelas; usar repelentes em áreas expostas 
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da pele, desde que seja permitido pelo fabricante o uso em gestantes e realizar a 

borrifação intradomiciliar (BRASIL, 2010). 

Nas gestantes, os principais objetivos e desafios para o uso de antimalárico 

estão pautados na redução da morbidade e mortalidade através de um tratamento 

seguro, rápido e completo da infecção; diminuição da frequência e da duração da 

infecção na gestação e da sua interferência sobre o feto; prevenção contra a 

evolução da malária não complicada para as formas mais graves e fatais; e a 

eliminação da transmissão da doença pela redução do reservatório do plasmódio 

(WHO, 2015b). 

A malária, quando diagnosticada por microscopia ou teste rápido, deve ser 

tratada de forma imediata (Figura 16), levando-se em consideração a espécie 

envolvida, a idade gestacional e a gravidade do estado clínico. O diagnóstico 

precoce e o tratamento correto e oportuno são os meios mais adequados para 

reduzir a gravidade e a letalidade da malária gestacional (BRASIL, 2010). 

 Recomenda-se o tratamento intra-hospitalar nas condições de gravidade 

descritas na Tabela 1, embora contrações uterinas, sangramento vaginal, 

amniorrexe e diminuição dos movimentos fetais exijam uma avaliação obstétrica 

imediata. 

 

Tabela 1 - Critérios do Ministério da Saúde para malária grave ou complicada. 
Manifestação Complicação 

Malária cerebral Convulsões e coma 
Anemia grave Hemoglobina < 7 g/dl, Hematócrito < 20% 

Insuficiência renal aguda Diurese < 400 ml/dia ou < 5 ml/kg/dia, creatinina > 
3 mg/dl 

Edema pulmonar  
Hipoglicemia grave Glicose < 40 mg/dl 
Choque Pressão arterial sistêmica < 70 mmHg 
Coagulação intravascular 
disseminada Sangramento espontâneo não vaginal 

Outras manifestações  
   Hiperparasitemia > 100.000 parasitas/mm3 
   Hiperpirexia > 41º C 

   Comprometimento hepático Bilirrubina total > 3 mg/dl, AST > 144 UI/l, ALT > 
150 UI/l 

   Disfunção metabólica Acidose < 15 mmol/l, acidose lática > 45 mg/dl 

Fonte: (BRASIL, 2012) 
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Figura 16 - Protocolo esquematizado das condutas e tratamentos recomendados 
para malária não complicada em gestantes no Brasil. 

 1Sempre dar preferência ao peso e administrar os medicamentos, preferencialmente, às refeições. 
Não administrar primaquina5 em gestantes e lactantes. 
2Indica-se a profilaxia com 5mg/kg/semana após 30 dias da finalização do tratamento da recaída da 
malária por P. vivax e P. ovale. 
3É necessário uma avaliação especializada para determinar a idade gestacional correta. 
4Diagnóstico somente de gametócitos pode sugerir infecção anterior em grávidas. Se esta infecção 
ocorreu em menos de 30 dias, são recomendadas avaliações por gota espessa para verificação da 
redução quantitativa do FG, sem administração do tratamento. O surgimento de formas assexuadas 
de P. falciparum é indicativo para o início do tratamento específico. 
5Não utilizar durante o período de 6 meses de amamentação exclusiva. 
6Apresentação oral: Cloroquina 150 mg; Quinino 500 mg; Clindamicina 300 mg; Artemeter 20 mg e 
Lumefantrina 120 mg. 
No caso de malária mista, o tratamento deve ser dirigido apenas para o P. falciparum, com profilaxia 
recomendada para o P. vivax e P. ovale2. 
Fonte: Brasil (2010) 
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O tratamento da malária grave em gestantes no primeiro trimestre envolve a 

administração de quinino intravenoso (IV) 20 mg/kg (dose de ataque), seguido de 

doses de manutenção de 10 mg/kg a cada 8 horas durante 7 dias. Deve-se sempre 

administrar o quinino diluído em solução glicosada 5% (máximo de 500 ml) por 

infusão endovenosa lenta durante 4 horas. As doses de manutenção devem ser 

realizadas de forma endovenosa até que a gestante possa deglutir. A partir deste 

momento, administra-se comprimidos orais de quinina na dose de 10 mg/kg a cada 

oito horas até completar 7 dias de tratamento. O quinino deve ser associado à 

clindamicina (IV), 10 mg/kg a cada 12 horas durante 7 dias, também em solução 

glicosada 5% (1,5 ml/kg) em infusão durante 1 hora (BRASIL, 2010). 

Para o tratamento dos casos de malária grave no segundo e no terceiro 

trimestre, pode ser utilizado o artesunato (IV), 2,4 mg/kg de dose de ataque, seguida 

de 1,2 mg/kg após 12 e 24 horas da dose inicial, mantendo-se uma dose diária de 

1,2 mg/kg durante 6 dias, ou pode-se utilizar o artemeter intramuscular, 3,2 mg/kg de 

dose de ataque, devendo-se aplicar 1,6 mg/kg/dia após 24 horas da primeira dose, 

até completar 5 dias de tratamento. A estes dois antimaláricos devem ser 

associados à clindamicina intravenosa conforme descrito anteriormente (BRASIL, 

2010). 

 

2.4 Malária placentária e alterações histológicas 
 

A placenta é um órgão complexo, organizado, com várias funções durante a 

gestação e cujo objetivo principal é fornecer gases e nutrientes ao feto em 

desenvolvimento. Por outro lado, a placenta também é um local para o sequestro do 

plasmódio e muitas hipóteses baseadas na falha sistêmica ou local da resposta 

imunológica têm sido propostas para explicar o tropismo dos parasitas por este 

tecido (MATTEELLI et al., 1997). 

Infecções por P. falciparum na placenta são um importante desafio médico 

entre as mulheres da África Subsaariana que apresentam, a cada ano, cerca de 

600.000 recém-nascidos com BPN e até um terço deles poderão morrer devido a 

esta complicação (STEKETEE et al., 2001). Uma série de fatores influencia a 

prevalência da malária placentária em mulheres grávidas, incluindo a idade materna, 

a paridade, o uso de tratamento profilático, a nutrição, a genética do hospedeiro e o 
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nível de imunidade contra o parasita, bem como a genética do parasita e as taxas de 

transmissão (TAKO et al., 2005). 

Tal como ocorre na maioria dos casos de malária grave, a malária placentária 

é mais frequentemente causada por P. falciparum. No entanto, estudos têm 

mostrado que P. vivax pode levar a desfechos gestacionais adversos, principalmente 

baixo peso, em países como Índia, Sudeste Asiático, Oceania e América do Sul 

(CHAGAS et al., 2009; NOSTEN et al., 1999; POESPOPRODJO et al., 2008; 

SINGH; SHUKLA; SHARMA, 1999; TOBÓN-CASTAÑO et al., 2011). 

A adesão de eritrócitos infectados no tecido placentário (sequestro) é uma 

das características da infecção por P. falciparum durante a gravidez e vem sendo 

estudada há muito tempo (BULMER et al., 1993a; WALTER; GARIN, 1982). Além 

disso, são apontadas algumas evidências de que a citoadesão não seria uma 

característica exclusiva desta espécie (COQUELIN et al., 1999; MOTA et al., 2000). 

Algumas descobertas recentes indicam uma capacidade citoadesiva também para P. 

vivax (CARVALHO et al., 2010; CHOTIVANICH et al., 2012), porém, a associação 

entre a citoadesão e a patogênese por esta espécie ainda permanece incerta. 

Sabe-se que em primigestas, um grande número de eritrócitos parasitados é 

sequestrado da circulação materna pelo tecido placentário, através da ligação ao 

CSA (FRIED; DUFFY, 1996). Os genes variáveis (var2csa) codificam variantes da 

PfEMP1 que podem mediar a ligação ao CSA através de um domínio DBL (Duffy 

binding-like) (SU et al., 1995). Anticorpos desenvolvidos após múltiplas gestações, 

principalmente em gestantes de áreas de alta transmissão para malária, estão 

associados com redução da quantidade de parasitas na placenta e consequente 

proteção do desenvolvimento fetal (NDAM et al., 2015). 

Porém, lesões placentárias decorrentes deste sequestro podem comprometer 

o transporte de gases e nutrientes pelo sinciciotrofoblasto, devido à perda da função 

das suas microvilosidades e ao espessamento irregular das membranas basais 

trofoblásticas (BULMER et al., 1993b; GALBRAITH et al., 1980). A malária 

placentária pode também, em algumas ocasiões, ser acompanhada pelo acúmulo 

maciço de células mononucleares no espaço interviloso (ORDI et al., 1998; 

ROGERSON et al., 2003b), bem como pelo acúmulo de hemozoína no interior de 

macrófagos, em fibrina perivilosa e no interior dos tecidos (BULMER et al., 1993a; 

ISMAIL et al., 2000; MUEHLENBACHS et al., 2010). 
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O acúmulo de monócitos no espaço interviloso pode ser muito acentuado e 

contribuir para um estado polarizado de inflamação na malária placentária (FIEVET 

et al., 2001; ROGERSON et al., 2003b). Os eritrócitos infectados sequestrados na 

placenta induzem a secreção de quimiocinas a partir de células mononucleares 

maternas (ABRAMS et al., 2003) e pelo trofoblasto fetal (LUCCHI et al., 2006), 

resultando em um maior recrutamento de monócitos para a placenta. A produção do 

fator de inibição de macrófago (MIF) no espaço interviloso atua no sentido de reter 

os leucócitos mononucleares neste local (CHAISAVANEEYAKORN et al., 2005). 

Uma série de estudos têm demonstrado associações entre a malária e o infiltrado de 

células mononucleares, seus produtos inflamatórios e o BPN (KABYEMELA et al., 

2008b; ROGERSON et al., 2003b). 

Existem lacunas críticas na compreensão dos processos patogênicos além do 

acúmulo de células mononucleares. O aumento da produção de citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-α e IL-1β, poderia prejudicar a passagem 

transplacentária de aminoácidos, proporcionando assim um mecanismo potencial 

para explicar o crescimento fetal prejudicado. Um estudo recente demonstrou níveis 

alterados de fatores de crescimento na malária placentária com infiltrado de 

mononucleares (UMBERS et al., 2011). Este fato reforça o conceito de que a malária 

pode prejudicar o transporte de nutrientes, alterando o transporte de aminoácidos 

através do trofoblasto (GALBRAITH et al., 1980; WALTER; GARIN, 1982; YAMADA 

et al., 1989). 

Nas placentas de gestantes provenientes de áreas endêmicas para malária 

além de se detectar a presença de eritrócitos infectados e infiltrado inflamatório, o 

pigmento malárico é um achado frequente (PAREKH et al., 2010). A hemozoína 

pode estar no interior dos eritrócitos infectados, associadas a monócitos ou na forma 

livre em depósitos de fibrina no espaço interviloso ou no estroma viloso (ISMAIL et 

al., 2000). 

A presença destes componentes e sua relação com a progressão temporal da 

infecção, inicialmente descrita por Garnham (1938) e, posteriormente, adaptada por 

Bulmer e colaboradores (1993a), pode ser classificada em quatro categorias: 

a) Não infectada: não há evidências da presença do parasita ou de 

hemozoína, caracterizando-a como ausência de infecção;	
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b) Infecção ativa aguda: existência de eritrócitos infectados e hemozoína no 

interior destes eritrócitos ou em mononucleares no espaço interviloso, 

somente;	

c) Infecção ativa crônica: a presença de parasitas e hemozoína com um 

infiltrado leucocitário (principalmente mononucleares) e percepção do 

pigmento malárico nestes mononucleares e/ou livres em depósitos de 

fibrina e/ou no estroma viloso;	

d) Infecção passada: ausência de eritrócitos parasitados, embora o pigmento 

malárico possa persistir no tecido placentário, comumente em fibrina do 

tipo fibrinóide, por um tempo prolongado.	

A partir desta análise temporal e dos três parâmetros associados ao parasita 

(eritrócitos infectados, hemozoína e acúmulo de leucócitos), vários pesquisadores 

tem utilizado e adaptado sistemas de quantificação e qualificação da gravidade da 

infecção (CROCKER et al., 2004; LEOPARDI et al., 1996; ROGERSON et al., 2003b; 

SARR et al., 2006). 

Algumas alterações histológicas são normalmente encontradas em placentas 

a termo, mas na malária placentária podem apresentar-se aumentadas e desta 

forma associadas aos desfechos desfavoráveis sobre o feto e o recém-nascido. A 

alteração na proliferação trofoblástica, os agregados nucleares sinciciais, o depósito 

de fibrina perivilosa, a necrose fibrinóide da vilosidade e a calcificação são 

comumente descritos como ocorrências na malária placentária (AHMED et al., 2014; 

CARMONA-FONSECA; ARANGO; MAESTRE, 2013; CHAIKITGOSIYAKUL et al., 

2014; ISMAIL et al., 2000; MAYOR et al., 2012b; MCGREADY et al., 2004; 

MENENDEZ et al., 2000; SOUZA et al., 2013). 

Um componente importante das vilosidades é o trofoblasto. No início da 

gestação, a camada de citotrofoblasto é contínua, mas com a progressão da 

gestação suas células alteram sua forma e se dispersam amplamente (BRIGHT; 

OCKLEFORD, 1995; JONES et al., 2008). O aparente espaçamento é explicado 

pela diferença entre o número de células e a expansão da superfície vilosa 

(sinciciotrofoblasto) ao fim da gestação, de modo que os corpos celulares tornam-se 

mais afastados uns dos outros (MAYHEW; SIMPSON, 1994). 

Neste sentido, a proliferação de citotrofoblasto e a sua incorporação no 

sinciciotrofoblasto são elementos que contribuem para o crescimento da área de 
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superfície vilosa, sendo ambas sensíveis a hipóxia, que também contribui para 

apoptose destas células (TUULI; LONGTINE; NELSON, 2011). Além disso, danos 

placentários estimulam a proliferação do citotrofoblasto resultando em uma 

membrana espessa que pode diminuir a exposição da placenta e dos tecidos fetais à 

inflamação (MENS; BOJTOR; SCHALLIG, 2010). Desta forma, a transferência 

materno-fetal de nutrientes, oxigênio e metabólitos, na malária placentária, pode ser 

comprometida pelo bloqueio mecânico e pelas células do infiltrado inflamatório 

(ISMAIL et al., 2000). 

Outra alteração frequentemente relatada na malária placentária é o aumento 

dos agregados nucleares sinciciais (nós sinciciais ou alterações de Tenney-Parker) 

que são formados pela aglomeração de núcleos no sinciciotrofoblasto (AHMED et 

al., 2014; CROCKER et al., 2004; MCGREADY et al., 2004; MENENDEZ et al., 

2000; SOUZA et al., 2013). Há um aumento fisiológico destes agregados com o 

aumento da idade gestacional, mas sua formação excessiva está associada a 

distúrbios placentários e sua mensuração pode contribuir para avaliar a gravidade da 

doença (FOGARTY; FERGUSON-SMITH; BURTON, 2013). 

Existem três fenótipos de nós sinciciais: os nós verdadeiros que apresentam 

núcleos em degeneração e se projetam ligeiramente ao espaço interviloso a partir 

das vilosidades; os nós do tipo broto (sprout) que apresentam núcleos imaturos, mas 

contribuem para o direcionamento do crescimento das vilosidades, principalmente 

nos primeiros trimestres de gestação; e os nós do tipo ponte (bridge) que são 

formados a partir da fusão dos nós do tipo broto entre vilosidades vizinhas, dando 

sustentação à árvore vilosa. Estes apresentam núcleos em atividade transcricional 

(CANTLE et al., 1987; HEAZELL et al., 2007). 

As lesões que impedem, diretamente, o provimento de gases e nutrientes ao 

epitélio trofoblástico incluem o depósito de fibrina e a necrose fibrinóide (REDLINE, 

2009). Os depósitos de fibrina perivilosa são produtos da coagulação do sangue ou 

de processos degenerativos e podem ter origem idiopática (KAUFMANN; 

HUPPERTZ; FRANK, 1996). Geralmente estão associados com resultados fetais 

adversos, incluindo natimortalidade, aborto espontâneo, restrição de crescimento 

intrauterino, prematuridade (CROCKER et al., 2004; MENENDEZ et al., 2000) e 

distúrbios neurológicos (KRAUS; ACHEEN, 1999; REDLINE, 2006). 
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A permanência do depósito de fibrina perivilosa que impede a troca materno-

fetal, associada ao processo inflamatório, pode contribuir para degeneração do 

trofoblasto e favorecer o surgimento da necrose fibrinóide (SHAMS et al., 2012). Isto 

ocorre quando uma matriz acelular substitui o estroma das vilosidades, fazendo com 

que a estrutura vilosa perca sua função fisiológica (MCGREADY et al., 2004). 

Já o surgimento de calcificações vilosas é pouco comum e bastante diferente 

dos minúsculos depósitos de cálcio que ocorrem com o avançar da gestação 

(BENIRSCHKE; BURTON; BAERGEN, 2012). No entanto, esta alteração está 

sempre associada à degradação e à necrose do tecido circunjacente. O aumento 

desta lesão, juntamente com nós sinciciais e a necrose fibrinóide já foi associado 

com uma menor duração da gestação em mulheres que apresentaram infecção 

placentária crônica por P. falciparum (AHMED et al., 2014). 

A malária pode também alterar o remodelamento angiogênico no contexto 

placentário. Esta hipótese é suportada por estudos que descrevem mudanças na 

ramificação vilosa e no comprometimento do número e diâmetro de vasos fetais em 

placentas infectadas pelo plasmódio (CONROY et al., 2013; MCDONALD; TRAN; 

KAIN, 2015). O desenvolvimento vascular placentário e fetal é regulado por diversas 

vias, sendo as que envolvem o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), as 

angiopoietinas (ANG-1 e ANG-2) e o receptor de angiopoietinas (TIE-2) as mais 

importantes (BURTON; CHARNOCK-JONES; JAUNIAUX, 2009; GEVA et al., 2002).  

A ativação do complemento induzida pela malária resulta em um desvio para o perfil 

anti-angiogênico com consequências sobre os processos normais da vasculogênese 

e angiogênese (diminuição de VEGF), bem como sobre a maturação vascular 

(desbalanço entre ANG-1 e ANG-2) (CHARNOCK-JONES; KAUFMANN; MAYHEW, 

2004; SILVER et al., 2011). Além disso, alterações no fluxo sanguíneo materno e 

fetal também têm sido frequentemente relatadas (DORMAN et al., 2002; GRIFFIN et 

al., 2012). 

 

2.5 Patologia e resposta imunológica associada à malária placentária 
 

A malária placentária é um importante componente do efeito deletério da 

malária durante a gestação e as alterações patológicas na placenta podem ser 

caracterizadas pela presença do parasita no espaço inteviloso placentário, dano às 

microvilosidades sinciciais, acúmulo intraviloso de hemozoína ou em depósitos de 
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fibrina, espessamento da membrana basal trofoblástica, infiltrado inflamatório de 

mononucleares que contribuirão com alterações fisiológicas da placenta pela 

diminuição da área superficial vilosa exposta ao sangue materno e pelo efeito 

negativo sobre o fluxo sanguíneo placentário (CROCKER et al., 2004; ISMAIL et al., 

2000). Consequentemente, as trocas materno-fetais são prejudicadas e a 

capacidade nutricional da placenta é diminuída (DIMASUAY et al., 2016). 

O sequestro de eritrócitos infectados na placenta pode estimular o 

recrutamento de células inflamatórias maternas, tais como monócitos e macrófagos, 

determinando a intervilosite, que está associada com o maior risco para baixo peso 

(ORDI et al., 1998; ROGERSON et al., 2007). O infiltrado de células mononucleares, 

juntamente como o sinciciotrofoblasto, podem produzir várias citocinas e quimiocinas 

e os níveis plasmáticos intervilosos de IFN-γ, TNF-α, IL-10 e MCP-1 comumente 

estão aumentados (ROGERSON et al., 2003a; SUGUITAN, JR. et al., 2003). Além 

disso, MIP-1α, IL-8 e beta-quimiocinas (CCL2 e CCL3) também estão aumentadas 

durante a intervilosite (ABRAMS et al., 2003; BOUYOU-AKOTET et al., 2004; 

IOANNIDIS; NIE; HANSEN, 2014). 

A nível imunológico, as consequências patológicas da malária placentária são 

causadas principalmente pelo aumento das concentrações de citocinas pró-

inflamatórias, TNF-α e IFN-γ, em resposta ao sequestro de parasitas (FIEVET et al., 

2001; KWAK-KIM; GILMAN-SACHS; KIM, 2005). Elas desempenham um papel 

importante nas respostas imunológicas do hospedeiro contra a malária. Porém, 

elevados níveis de TNF-α podem contribuir para o dano tecidual do hospedeiro, 

podendo causar aborto, restrição do crescimento fetal e BPN em crianças cujas 

mães apresentaram malária durante a gestação (ROGERSON et al., 2003a). 

A inflamação pode prejudicar o desenvolvimento e a função da placenta, 

contribuindo para os desfechos indesejáveis. A diminuição dos níveis circulantes 

maternos do fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-I) (UMBERS et al., 

2011) e leptina (KABYEMELA et al., 2008a) foi observada em mulheres com malária 

placentária, especialmente com intervilosite. Esta alteração também prejudica a 

captação placentária de aminoácidos (BOEUF et al., 2013), bem como a expressão 

do transportador de glicose (GLUT-1) (CHANDRASIRI et al., 2014). Portanto, 

inflamação, mais do que a infecção, está associada com redução da função de 
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transporte de nutrientes na placenta, bem como a desregulação de hormônios 

maternos, o que pode impactar no desenvolvimento fetal (DIMASUAY et al., 2016).  

Por outro lado, a IL-10, como citocina reguladora da inflamação, induz 

estímulos para a resposta imune humoral, bem como a redução da produção de IL-

6, TNF-α, IFN-γ e IL-12 (CONTI et al., 2003). O papel eficaz da IL-10 na proteção da 

placenta e do feto ao impedir a interrupção da gravidez tem sido demonstrada em 

vários estudos (FIEVET et al., 2001; SUGUITAN, JR. et al., 2003), no entanto a 

supressão das respostas inflamatórias contra o plasmódio resulta em elevadas 

parasitemias placentárias e anemia (SUGUITAN JR. et al., 2003). O equilíbrio entre 

as citocinas pró e anti-inflamatórias é então necessário para adequada proteção e 

influência sobre a patologia, principalmente a gravidade clínica e evolução da 

doença (STEVENSON; RILEY, 2004). 

 
2.6 Malária gestacional e placentária pelo Plasmodium vivax 
 

Apesar da infecção por P. vivax durante a gestação ser conhecida a muitos 

anos e ser raramente associada à malária grave em gestantes (POESPOPRODJO 

et al., 2008), ela é responsável por causar anemia materna e redução no peso ao 

nascer, sendo esta redução de até 60% do que é observado nos casos de malária 

gestacional causada por P. falciparum (NOSTEN et al., 1999; POESPOPRODJO et 

al., 2008). 

Devido ao baixo peso ao nascer estar associado a mortalidade infantil mais 

elevada, a infecção por P. vivax durante a gravidez pode ser considerada malária 

grave, pois é responsável pela mortalidade infantil tardia indireta, a partir de uma 

perspectiva da saúde pública (LUXEMBURGER et al., 2001). 

Diferenças entre P. vivax e P. falciparum são relevantes para entender a 

patogênese da infecção durante a gestação. Primeiramente, o P. vivax infecta 

somente reticulócitos, invadindo estas células após a ligação de merozoítos ao 

receptor Duffy (WHITE, 2011). A predileção por estas células limita a parasitemia por 

P. vivax, enquanto que a carga parasitária por P. falciparum pode aumentar para 

níveis muito mais elevados, já que este infecta os eritrócitos independente do seu 

estágio de vida. Além disso, já foi verificado que nas infecções por P. falciparum, o 

BPN pode ser resultado de um comprometimento da circulação materno-fetal 

decorrente do sequestro placentário deste plasmódio (ROGERSON et al., 2007). 
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No entanto, P. vivax parece não ficar sequestrado na placenta, embora os 

dados publicados sejam limitados (CARVALHO et al., 2010; CHOTIVANICH et al., 

2012), e desta forma, seu maior efeito sobre o peso ao nascer não ocorreria 

somente em primigestas, mas também em multigestas (NOSTEN et al., 1999). A 

deposição placentária da hemozoína pode ser encontrada, mas mudanças 

inflamatórias e patológicas até então observadas, ainda são modestas (CARMONA-

FONSECA; ARANGO; MAESTRE, 2013; MAYOR et al., 2012b; MCGREADY et al., 

2004; SOUZA et al., 2013). Respostas inflamatórias sistêmicas e locais, além da 

disfunção hemodinâmica útero-placentária associada à anemia podem ter efeitos 

deletérios (ROGERSON et al., 2007). Por fim, o hipnozoíto (forma reincidente) é 

característica de P. vivax e contribue para a dificuldade do controle da doença no 

grupo populacional infectado por esta espécie (THANAPONGPICHAT et al., 2013; 

WHITE, 2011). 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Geral 
 
 Avaliar as alterações na placenta de mulheres da região do Alto Juruá em 

decorrência da infecção por Plasmodium vivax durante a gestação. 

 

3.2 Específicos 
 

1) Identificar, qualitativa e quantitativamente, a intensidade de alterações 

histopatológicas na placenta de gestantes infectadas por Plasmodium vivax 

em comparação com o Plasmodium falciparum e gestantes não infectadas. 

2) Avaliar o impacto de fatores clínicos e epidemiológicos relacionados ao 

Plasmodium vivax sobre as alterações histopatológicas na placenta. 

3) Verificar se os níveis de citocinas e anafilatoxinas no ambiente placentário 

estão associados à malária placentária por P. vivax. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
4.1 Aspectos éticos 
 

Este estudo foi submetido tanto ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos (CEPSH) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo, quanto ao CEPSH da Universidade Federal do Acre, sob o número de 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 03941012.6.0000.5467, 

recebendo aprovação através do parecer 70.324 de 8 de agosto de 2012 e 136.622 

de 18 de outubro de 2012, respectivamente. Esta pesquisa seguiu as normas da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, em vigor na época da 

submissão. 

Para esta pesquisa, foram respeitados os princípios éticos de sigilo e 

anonimato às participantes, conforme preconizado em estudos com seres humanos. 

Além disso, os procedimentos de coleta de dados e amostras biológicas só foram 

realizados após a identificação de indivíduos elegíveis do estudo que foram 

abordados por um dos membros da equipe que apresentou o projeto e seus 

procedimentos, realizou a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (apêndice A) e colheu a assinatura das gestantes ou seu representante 

legal. Em todos os momentos, fez-se clara a total liberdade do paciente em optar por 

retirar seu consentimento em qualquer etapa do estudo sem qualquer prejuízo 

quanto ao seu acompanhamento. 

 

4.2 Desenho do estudo 
 
 Este estudo possui característica observacional, do tipo longitudinal 

prospectivo, de caráter analítico e comparativo, com amostragem não probabilística 

consecutiva. 

 
4.3 Local do estudo 
 

O estudo foi realizado no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ), 

maternidade pública e de referência para os municípios do Vale do Juruá e Envira. 
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Ele está situado na cidade de Cruzeiro do Sul (Estado do Acre) e localizado nas 

coordenadas 72°40'30.49" de longitude oeste e 7°38'10.82" de latitude sul. 

 

Figura 17 - Área da realização do estudo. 

 
 

Desde agosto de 2011, o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ) é 

gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde e realiza atendimento ambulatorial e 

hospitalar para mulheres, gestantes e puérperas, apresentando um nível de 

atendimento de média complexidade. Apresenta 84 leitos, sendo 20 no alojamento 

conjunto, 12 na ginecologia, oito para o método “Mãe Canguru”, seis de pré-parto e 

seis de pós-parto, três para mães indígenas, 12 de pediatria, quatro de recuperação 

pós-anestésica, três de UTI materna e 10 de UTI neonatal. Possui ainda quatro 

salas cirúrgicas, uma sala de curetagem, um consultório de avaliação, banco de leite 

e um lactário, bem como uma sala de parto humanizado com banheira para 

realização do parto na água (ACRE, 2011). 

 
4.3 População do estudo 
 

No período compreendido entre dezembro de 2012 a outubro de 2014, foram 

admitidas as gestantes que aceitaram participar do estudo e que assinaram o TCLE 

seguindo seguintes critérios de triagem: 
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1) Gestantes infectadas: em qualquer idade gestacional e que foram 

acompanhadas pela equipe de pesquisa desde o primeiro diagnóstico de 

malária pelos postos de diagnóstico e notificação da Gerência de 

Endemias e encaminhadas para atendimento clínico no HMCJ; e 

2) Gestantes não infectadas: em qualquer idade gestacional que realizavam 

consultas de pré-natal na rede municipal de assistência básica à saúde. 

Para cada gestante com malária durante a gestação foi incluída, sempre que 

possível, uma gestante sem história para esta doença durante a gestação atual 

(controle negativo) com o mesmo perfil epidemiológico, seguindo os critérios de 

idade materna, idade gestacional e paridade. 

Além disso, todas as gestantes expostas ao P. falciparum na gestação atual 

foram classificadas com controles positivas, tendo em vista os efeitos descritos na 

literatura a respeito do impacto desta espécie na gestante e na placenta. 

 

Figura 18 - Fotos representativas dos locais onde as gestantes eram triadas para 
participar do estudo. 

 
Coleta em posto de diagnóstico e notificação do serviço de endemias (A), principal Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Cruzeiro do Sul (B) e Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (C). 
Fonte: Adaptado de Sérgio Vale/SECOM (2012) (A); Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul (2015) 
(B) e Genival Moura/G1 (2013). 
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4.3.1 Critérios de inclusão 

 
Neste estudo foram incluídas gestantes que aceitaram fazer parte do estudo, 

independente da idade, que apresentaram parto normal, cesárea, aborto ou 

natimorto, de qualquer paridade e com qualquer idade gestacional, que 

apresentaram ou não, em seu período gestacional atual, infecções por Plasmodium 

spp. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas as gestantes usuárias de drogas lícitas (álcool e tabaco) e 

ilícitas, bem como aquelas que apresentaram diagnóstico positivo para infecções 

ativas por bactérias, vírus ou outros protozoários (sífilis, hepatites virais, HIV e 

toxoplasmose) e/ou que apresentaram alguma morbidade tais como hipertensão, 

pré-eclâmpsia, eclâmpsia e diabetes. Aquelas que tiveram gestação múltipla ou má-

formação fetal também foram excluídas. 

 

4.4 Distribuição espacial das gestantes 
 

A densidade de Kernel é um procedimento estatístico usado para produzir 

uma estimativa suavizada da densidade de eventos, tais como indivíduos, 

distribuídos em um espaço (PFEIFFER et al., 2008). Esta técnica foi empregada 

para elaboração do mapa de distribuição das gestantes infectadas e não infectadas 

na região do Vale do Juruá, com base na distribuição espacial dos casos obtidos 

através das coordenadas geradas pelo sistema de GPS presente na câmera 

fotográfica DSC-HX9V (Sony, Tokyo, Japão) ou descrição da localidade, caso esta 

apresentasse difícil acesso. O sistema de referência de coordenadas utilizado foi o 

EPSG:4674, SIRGAS 2000. 

Foi definido um raio de influência de 2000 metros para geração da superfície 

de Kernel e o controle da taxa de influência foi feito através da função Kernel de 

Epanechnikov para uma melhor suavização dos hot spots. Os mapas foram gerados 

a partir do software QGIS versão 2.12.1 (OSGeo, Beaverton, EUA). 
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4.5 Coleta de dados 
 

Foi utilizado um questionário estruturado (apêndice B) para coletar os dados 

no momento da triagem e da inclusão das gestantes, contendo perguntas sobre 

informações pessoais, indicadores socioeconômicos e culturais, história clínica para 

doenças secundárias, história reprodutiva prévia e da gravidez atual, bem como 

sobre malária (prevenção e infecções anteriores). 

Além disso, foram realizadas avaliações físicas em todas as visitas para 

vigilância da morbidade de todas as gestantes, bem como coleta de informações 

para vigilância da malária (na infecção e quinze dias após) daquelas que 

apresentaram infecção por Plasmodium spp. Por fim, dados sobre o pré-natal 

realizado na rede de assistência básica e informações ultrassonográficas foram 

coletados em formulários específicos. Todas as informações foram anotadas em 

formulários específicos (apêndice C, D, E e F) e anexadas ao questionário. 

De modo geral, as gestantes foram acompanhadas conforme esquematizado 

na figura 19. 

 

Figura 19 - Protocolo de seguimento das gestantes com ou sem malária. 

 
Coletas de dados e amostras biológicas para todas as gestantes (Col1-4) e coletas adicionais durante 
as infecções por Plasmodium spp. (atual e posteriores) e quinze dias após a infecção (D15), para 
aquelas que apresentaram malária. No momento do parto foram coletados a placenta e seus anexos. 
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4.6 Coleta de amostras biológicas 
  

4.6.1 Coleta do sangue periférico materno 

 

 Todas as coletas de sague periférico foram realizadas sob condições 

assépticas e mediante punção da veia mediana cubital ou do dorso da mão, quando 

necessário. Utilizou-se um sistema de coleta a vácuo composto de um escalpe 21G 

ou 23G, conector e tubo à vácuo contendo heparina de lítio (Becton Dickinson, New 

Jersey, EUA) para coleta de 5 mL de sangue. Aproveitando este sistema, foram 

coletadas 4 gotas de sangue em papel de filtro Whatman nº 1 e para execução de 

lâminas de gota espessa e esfregaço delgado. Quando as visitas quinzenais eram 

realizadas, o sangue periférico era coletado através de punção digital somente em 

papel de filtro e para confecção dos esfregaços sanguíneos. 

 

4.6.2 Coleta da placenta 

 

 Todas as placentas e seus anexos (cordão e membranas) foram coletados 

somente no âmbito hospitalar e eram analisadas entre 10 minutos a 1 hora após o 

parto (normal ou cesárea). Durante este período elas ficavam embaladas em sacos 

plásticos individuais e eram armazenadas em uma caixa térmica específica até a 

chegada da equipe do projeto à maternidade. Imediatamente as placentas foram 

levadas ao laboratório para pesagem, análise macroscópica e coletas de sangue e 

tecido. 

 

4.6.3 Coleta de sangue do cordão umbilical e placentário 

 

 O sangue do cordão umbilical foi coletado após a limpeza dos anexos da 

placenta. Utilizou-se uma seringa de 10 ml com agulha ou escalpe para punção das 

veias e/ou das artérias do cordão (Figura 20). O sangue foi armazenado em tubo 

heparinizado e posteriormente homogeneizado. 
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Figura 20 - Coleta do sangue do cordão umbilical. 

 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 

 

De 5 a 10 ml de sangue placentário foi coletado com uma pipeta de Pasteur a 

partir de uma incisão nos cotilédones da face materna (Figura 21), transferido para 

um tubo heparinizado e, posteriormente, homogeneizado. 

 

Figura 21 - Coleta do sangue placentário a partir da face materna da placenta. 

 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.7 Processamento das amostras biológicas 
 
4.7.1 Amostras sanguíneas 

 

 Para cada amostra,  independentemente do tipo de sangue,  retirou-se  300 μl 
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de sangue total para um microtubo de 1,5 ml e o restante do sangue foi transferido 

do tubo heparinizado para um tubo de centrifugação de 15 ml. 

 O plasma foi descartado após a centrifugação do microtubo a 6.673 rcf por 1 

minuto. Em seguida foi adicionado 1 ml de solução salina tamponada com fosfato 

(PBS) filtrada, homogeneizando cuidadosamente e centrifugando em seguida, 

repetindo-se esta etapa por mais 3 a 4 vezes. Por último, o sobrenadante foi 

descartado e adicionou-se 500 μl de RNAlater® (Applied Biosystems, Carlsbad, 

EUA), homogeneizando cuidadosamente. Posteriormente, o conteúdo foi transferido 

para um tubo criogênico previamente identificado e armazenado a -80 ºC. 

 Além disso, foram coletados 2 ml de plasma após a centrifugação do tubo de 

15 ml a uma velocidade de 1.562 rcf durante 10 minutos e, em seguida, distribuídos 

em tubos criogênicos previamente identificados e armazenados a -80 ºC. 

 

4.7.2 Amostras placentárias 

 

 Após coleta da placenta, realizou-se a limpeza com PBS para retirar coágulos 

e sangue da superfície materna e fetal, além de retirar outros vestígios (por exemplo, 

gazes e clamps) e assim permitir a pesagem do órgão e seus anexos em uma 

balança semi-analítica BL3200H (Shimatzu, Tokyo, Japão). 

 Imagens fotográficas da face fetal e materna foram capturadas antes da 

coleta de sangue, utilizando-se para tal uma câmera DSC-HX9V (Sony, Tokyo, 

Japão). 

 Amostras de tecido placentário de 2 cm2 contendo toda espessura da 

placenta foram coletados sistematicamente de quatro áreas intermediárias à 

inserção do cordão e da zona marginal da placenta, assim como demonstrado na 

figura 22. Após a coleta, os fragmentos foram acondicionados em dois tubos de 50 

ml contendo 30 ml de formalina tamponada 10% (Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA). 

Após 24 horas a troca da formalina foi realizada nos dois tubos e cinco dias depois 

foi substituído por etanol 70 ºINPM somente em um deles. 
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Figura 22 - Representação do protocolo de coleta de tecido placentário. 

 
O local de inserção do cordão na face fetal era localizado e as áreas de coleta na face materna eram 
demarcadas posteriormente (A). Em seguida, era retirado um fragmento longitudinal contendo a área 
desejada e retirado um fragmento de 2 cm2 que incluía a espessura entre a face materna e fetal (B). 
Após a retirada de quatro amostras, as mesmas eram acondicionadas em tubos de 50 ml contendo 
formalina tamponada 10% (C). 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
  

4.7.3 Preparo e coloração dos cortes histológicos para microscopia de luz 

 

 Após a fixação do material com formalina, as amostras foram levadas ao 

Laboratório de Histotecnologia do Departamento de Imunologia do ICB/USP, sendo 

este processo realizado por um técnico capacitado. Brevemente, as amostras foram 

lavadas em água corrente, desidratadas e embebidas em parafina. As peças foram 

cuidadosa e manualmente colocadas em formas de metal, cobertas com parafina 

para então formarem os blocos. Secções histológicas de 5 μm de espessura foram 

obtidas a partir dos blocos em um micrótomo RM2235 (Leica, Bufalo Grove, EUA) e 

recolhidas em lâminas histológicas. 

 Após secos, os cortes foram desparafinizados em xilol e reidratados em 

banhos decrescentes de etanol (100% a 70%) e água corrente. Os cortes foram 

corados por H&E com hematoxilina de Mayer (1 minuto), lavados em água corrente 

(10 minutos) e, em seguida, corados pela eosina (2 minutos). Após lavagens em 

etanol 70%, as amostras foram desidratadas em série de concentrações sequenciais 

de etanol (95 e 100%), diafanizadas em xilol e cobertas com resina e lamínulas de 

vidro. Além disso, cortes histológicos também foram preparados pela técnica de 
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coloração de Giemsa (10 minutos) seguindo a mesma rotina de confecção da 

lâmina. 

 

4.7.4 Técnica de arranjo em matriz de amostras teciduais (TMA) 

 

 O preparo dos blocos de TMA foi realizado no Laboratório de Anatomia 

Patológica do A. C. Camargo Cancer Center em São Paulo. As áreas 

representativas das vilosidades coriônicas foram identificadas e marcadas nos 

blocos de parafina. Somente um cilindro (2 mm de diâmetro) de cada bloco foi 

extraído da área selecionada do bloco doador e transferidas para o bloco de parafina 

receptor, mantendo um intervalo entre as amostras de 0,4 mm, em um sistema 

matricial em que cada amostra apresenta uma coordenada (x,y) referencial, 

utilizando para isto o Manual Tissue Microarrayer I (Beecher Instruments, Sun 

Prairie, EUA). 

 Após a inserção das amostras no bloco receptor, este foi aquecido por 10 

minutos a uma temperatura de 60 ºC e posteriormente cortado em secções 

histológicas de 5 μm em um micrótomo RM2235. Os dois blocos receptores gerados 

foram compostos por 237 e 238 amostras, perfazendo um total de 475 placentas. 

Por sua vez, somente 290 amostras foram analisadas para este estudo. Os cortes 

foram colhidos com lâminas silanizadas Starfrost® Green (Knittel, Braunschweig, 

Alemanha). Alguns cortes histológicos em lâmina foram corados por H&E, conforme 

metodologia anteriormente mencionada, e outros cortes foram utilizados para 

realização de imuno-histoquímica. 

 

4.7.5 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Pequenos fragmentos do centro da placa coriônica foram coletados e pré-

fixados em solução de glutaraldeído 2,5% e cacodilato 0,1 M a 4 ºC. Este material foi 

enviado ao laboratório de histotecnologia do setor de microscopia eletrônica do 

Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do ICB/USP, onde foi 

fixado com tetróxido de ósmio 1% em cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 por duas 

horas. Depois de fixadas, lavadas de três a quatro vezes com cacodilato de sódio 

0,1 M pH 7,2 e desidratadas em acetona (30 a 100%), as amostras passaram por 
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secagem e foram impregnadas de ouro. As imagens foram capturadas com o 

microscópio eletrônico de transmissão JEOL 1010 (Jeol, Peabody, EUA). 

 

4.8 Imuno-histoquímica 
 
 Para o estudo imuno-histoquímico do infiltrado inflamatório de leucócitos 

totais (CD45) e mononucleares (monócitos/macrófagos) (CD68), da proliferação 

celular (ki-67) e vascularização (CD31) foram utilizados os cortes histológicos das 

placentas obtidos dos blocos de TMA e o kit de imuno-histoquímica REVEL 

Polyvalent HRP-DAB Detection System (Spring Bioscience, Pleasanton, EUA). 

 As secções de tecido foram desparafinizadas em dois banhos de xilol (10 

minutos) e reidratados em uma série de etanol com concentrações decrescentes 

(100, 96 e 70). A recuperação antigênica foi realizada mantendo as lâminas em 

panela de pressão elétrica contendo tampão citrato (10 mM, pH 6,0) por 15 minutos. 

A peroxidase endógena foi bloqueada adicionando peróxido de hidrogênio 1% (v/v), 

2 vezes por 20 minutos. Para reduzir as ligações inespecíficas, os cortes foram 

incubados com solução de bloqueio de proteínas, por 30 minutos em câmera úmida. 

Em seguida eles foram incubados com os anticorpos primários (Tabela 2) diluídos 

em PBS, overnight a 4 ºC e em câmera úmida. 

O sistema de visualização foi composto de três fases principais: a incubação 

com o polímero reagente por 30 minutos em câmara úmida; a incubação com o 

anticorpo secundário conjugado com a HRP (Horseradish peroxidase), também em 

câmera úmida por 30 minutos; e a incubação com DAB (3,3’-diaminobenzidina) por 

30 segundos, lavando com água destilada imediatamente após transcorrido este 

tempo. 

 

Tabela 2 - Informações sobre os anticorpos primários utilizados nas reações de 
imuno-histoquímica. 

Anticorpo Título Fornecedor Código Clone 
CD45 1:4000 Cell Marque (Rocklin, EUA) 145M.96 2B11 GDP7/26 

CD68 1:1000 Cell Marque 168M.96 KP1 

CD31 1:2000 Cell Marque 131M.96 JC70 

KI-67 1:1000 Spring (Pleasanton, EUA) M3064 SP6 
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Por fim, os cortes histológicos foram contra-corados com hematoxilina de 

Harris por dois minutos, desidratados e as lâminas foram fechadas com meio de 

montagem. Como controle positivo utilizou-se cortes histológicos de baço, rins e 

fígado e como controle negativo, secções de placenta humana, substituindo o 

anticorpo primário por PBS. 

 
4.9 Imunofluorescência 
 
 Os cortes histológicos de placenta foram fixados com tampão 

paraformaldeído 4% contendo 0,1% de Triton X-100 durante 15 minutos a 

temperatura ambiente e, em seguida, foram submetidos a reação de 

imunofluorescência.  

 Após lavagem com PBS 0,1 M, pH 7,4, os cortes histológicos foram 

incubados com a solução de marcação contendo o anticorpo primário anti-pan-

citoqueratina (H-240) (1:100) (Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA) em câmara 

úmida e fechada, overnight, à 4 ºC. Terminada a incubação com o anticorpo 

primário, os cortes foram lavados três vezes por 5 minutos com PBS 1x. Anticorpos 

secundários conjugados anti-rabbit IgG/Texas Red (1:200) (Santa Cruz 

Biotechnology, Texas, EUA) foram incubados por 1 hora à temperatura ambiente em 

câmara úmida e ao abrigo da luz. Adicionou-se DAPI (1:2000) (Invitrogen, Paisley, 

Reino Unido), deixando incubar por mais 5 minutos. Após mais três lavagens por 5 

minutos com PBS 1x, as lâminas foram montadas utilizando-se Fluoromount (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, EUA). As imagens foram adquiridas através de uma câmera 

Axio Cam HRc (Zeiss, Oberkochen, Alemanha) acoplada a um microscópio de luz 

Axio Imager.M2 (Zeiss, Oberkochen, Alemanha). 

 
4.10 Avaliação histopatológica 
 

 Os cortes histológicos analisados apresentaram boa qualidade nos critérios 

de coloração, ausência de artefatos de fixação e coloração, bem como na confecção 

da lâmina. 

 As avaliações histológicas foram executadas por dois profissionais treinados 

(RMS e JGD), de forma independente e às cegas. Quando foram detectadas 
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discrepâncias entre as duas avaliações, os casos foram reexaminados pelos 

mesmos patologistas e decididos por consenso. 

 Algumas análises foram realizadas utilizando-se um microscópio de luz Primo 

Star (Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com um conjunto de objetivas planacromáticas 

de 4, 10, 40 e 100 vezes e aberturas numéricas de 0,1, 0,25, 0,65 e 1,25, 

respectivamente. Para aquisição de imagens foi utilizada uma câmera Axio Cam 

HRc acoplada a um microscópio de luz Axio Imager.M2 com um conjunto de 

objetivas EC Plan-Neofluar 1, 10, 20, 40, 63 e 100 vezes e aberturas numéricas de 

0,025, 0,25, 0,5, 0,75, 1,4 e 1,3, respectivamente. Além disso, utilizou-se um sistema 

de escaneamento Axio Scan.Z1 (Zeiss, Oberkochen, Alemanha) para obtenção das 

imagens dos TMAs que foram analisadas através do software ZEN 2 lite (Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha). 

 Foram analisados parâmetros histopatológicos relacionados à vilosidade 

coriônica, tais como agregados nucleares sinciciais, necrose fibrinóide, calcificação, 

índice de proliferação celular, edema, vascularidade vilosa e coriangiose. Também 

foram quantificados o infiltrado inflamatório total e os monócitos/macrófagos, bem 

como avaliado a presença de eritrócitos infectados que se relacionavam com o 

espaço interviloso. Além disso, foram avaliados a presença do pigmento malárico e 

depósito de fibrina perivilosa que afetam ambos os compartimentos. 

 

4.10.1 Agregados nucleares sincicias 

 

A análise deste parâmetro foi realizada pela contagem do número de 

agregados nucleares em cem vilosidades, distinguindo os agregados em nós 

sinciciais verdadeiros, nós do tipo ponte e do broto (Figura 23). Para tal, de cada 

lâmina foram geradas cinco imagens dos perfis de cortes histológicos corados com 

H&E com aumento de 10 vezes e a quantificação foi realizada pela ferramenta Cell 

Counter do software de análise de imagens ImageJ 1.49v (NIH, Bethesda, EUA) 

(SOUZA et al., 2013). 
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Figura 23 - Fotomicrografia dos tipos de agregados nucleares sincicias. 

 
Agregados sinciciais do tipo nó sincicial verdadeiro (A), do tipo ponte (bridge) (B) e do tipo broto 
(sprout) (C). H&E. Aumento de 10 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.2 Necrose fibrinóide e espaço interviloso 

 
 Estas análises tiveram seus valores estimados através da razão entre o 

número de pontos de uma grade randômica que intercepta as áreas de necrose 

fibrinóide ou de espaço interviloso e o total de pontos contidos em uma grade, cuja 

área por ponto era de 4.862,43 µm2 (Figura 24). Para cada amostra, foram 

analisadas três imagens com aumento de 10 vezes dos perfis de cortes histológicos 

corados com H&E, totalizando 351 pontos contados. Utilizou-se a ferramenta Cell 

Counter do software de análise de imagens ImageJ 1.49v (SOUZA et al., 2013). 

 O percentual de necrose em relação ao tecido (A) e a área analisada da 

imagem (B) foram calculados pelas seguintes fórmulas: 

 

𝐴 = 	
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒çã𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑒𝑐𝑟𝑜𝑠𝑒	

𝑆𝑜𝑚𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑛𝑒𝑐𝑟𝑜𝑠𝑒	𝑒	𝑑𝑒	𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
	×100 

 

𝐵 = 	
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒çã𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑒𝑐𝑟𝑜𝑠𝑒

351 ×100 
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Figura 24 - Fotomicrografia representativa da análise da área de necrose e do 
espaço interviloso. 

 
Uma grade foi aplicada sobre as imagens e os pontos de interseção que sobrepusessem as áreas de 
necrose (pontos vermelhos), áreas de espaço interviloso (pontos amarelos) e as áreas de tecido sem 
alteração (pontos verdes) eram contados. Representação de uma área do ponto (canto superior 
esquerdo). H&E. Aumento de 10 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.3 Calcificação e edema 

 

Para se avaliar a calcificação e o edema, utilizou-se um sistema qualitativo 

baseado na distribuição desta alteração em todo o perfil do corte histológico corado 

com H&E (Figura 25). Elas eram consideradas focais quando estavam distribuídas 

em poucas áreas e difusas quando estiveram presentes em mais de 50% dos 

campos visualizados em um aumento de 200 vezes. O resultado era considerado 

como ausente, caso não se encontrasse estas alterações (AHMED et al., 2014). 
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Figura 25 - Fotomicrografia de vilosidades afetadas por calcificação e edema em 
cortes histológicos de placentas. 

 
Nota-se uma vilosidade coriônica acometida por calcificação (seta) (A) e algumas vilosidades 
acometidas pelo edema (B). H&E. Aumento de 20 e 10 vezes, respectivamente. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.4 Índice de proliferação celular 

 

A determinação do índice de proliferação celular se deu através do plugin 

ImmunoRatio 1.0c (TUOMINEN et al., 2010) desenvolvido para o software ImageJ. 

O índice foi calculado a partir do percentual da área dos núcleos marcados com anti-

ki-67/DAB sobre a área total dos núcleos (Figura 26), sendo obtido pela média de 

três imagens da mesma amostra em aumento de 20 vezes. 

 

Figura 26 - Obtenção do índice de proliferação celular através do plugin 
ImmunoRatio. 

 
Núcleos em proliferação identificados por imuno-histoquímica e marcados com anti-ki67/DAB 
(marrom) identificados por imuno-histoquímica (imagens originais) e analisados pelo plugin 
ImmunoRatio (imagens pseudo-coradas). Hematoxilina de Harris. Aumento de 20 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
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4.10.5 Vascularidade vilosa 

 

 A reação por imuno-histoquímica permitiu a análise deste parâmetro através 

da marcação do endotélio vascular fetal através do anticorpo anti-CD31. Com a 

ajuda da ferramenta de contagem do software ZEN 2 lite foram avaliadas a 

quantidade de vasos fetais em dez vilosidades terminais a partir de imagens obtidas 

do TMA com aumento de 20 vezes pelo sistema de escaneamento Axio Scan.Z1 

(Figura 27). O número de vasos pela área das vilosidades terminais (em cm2) 

também foi estimado (CHAIKITGOSIYAKUL et al., 2014). 

 

Figura 27 - Representação da avaliação da quantidade de vasos fetais e da área da 
vilosidade coriônica. 

 
Captura da tela do software ZEN 2 lite demonstrando o perímetro da vilosidade (linha contínua 
vermelha) e a contagem dos vasos fetais (X). 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.6 Corangiose 

 

 A partir da avaliação de todo o perfil do corte histológico, corado com H&E, foi 

verificado a presença ou ausência desta alteração por microscopia de luz (Figura 

28). O critério utilizado no diagnóstico para coriangiose baseou-se na presença de 

no mínimo 10 vilosidades coriônicas, cada uma com 10 ou mais perfis de canais 
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vasculares, em 10 ou mais áreas do corte histológico, em um aumento de 100 vezes 

(ALTSHULER, 1984; SUZUKI et al., 2009). 

 

Figura 28 - Fotomicrografia representativa da corangiose. 

 
Vilosidades normais (A) e coriangiose (B) mostrando um número aumentado de capilares. H&E. 
Aumento de 10 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 

 

4.10.7 Infiltrado inflamatório 

 

A avaliação do infiltrado inflamatório foi realizada por imuno-histoquímica. 

Para determinação do número de leucócitos totais utilizou-se a marcação com 

anticorpos anti-CD45 e da quantidade de células mononucleares 

(macrófagos/monócitos) utilizou-se a marcação por anti-CD68 em tecidos 

placentários preparados em TMA (Figura 29). Desta forma, realizou-se a avaliação 

do número de células, no espaço interviloso, em 10 imagens obtidas utilizando 

microscopia de luz normal e com um aumento de 40 vezes (MAYOR et al., 2012b). 
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Figura 29 - Fotomicrografia mostrando as marcações para leucócitos totais (CD45+) 
e células mononucleares (CD68+). 

 
Leucócitos totais (A) e mononucleares (B) no espaço interviloso placentário. Imuno-histoquímica 
contracorada com hematoxilina de Harris. Aumento de 40 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.8 Eritrócitos infectados 

 

A presença de eritrócitos infectados por plasmódio no espaço interviloso da 

placenta (Figura 30) foi realizada através da avaliação de 100 campos no aumento 

de 1000 vezes por microscopia de luz em cortes histológicos corados com Giemsa 

(SOUZA et al., 2013). 

 

Figura 30 - Fotomicrografia de eritrócitos infectados por Plasmodium falciparum no 
espaço interviloso. 

 
Identificação de um eritrócito infectado por P. falciparum (cabeça de seta), leucócito mononuclear 
contendo pigmento malárico fagocitado (seta preta) e eritrócito não infectado (seta vermelha) no 
espaço interviloso placentário. Giemsa. Aumento de 100 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
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4.10.9 Hemozoína 

 

Cortes histológicos foram analisados por microscopia de luz polarizada para 

aumentar a sensibilidade de detecção da hemozoína (Figura 31). Realizou-se uma 

avaliação semi-quantitativa baseada na distribuição e quantidade do pigmento 

malárico em corte de tecido placentário corado com H&E e observados com 

aumento de 200 vezes. Classificou-se como leve, quando a hemozoína estava 

presente focalmente em pequenas quantidades; moderada, quando pequenos 

pontos ou muitos depósitos eram encontrados em muitos locais; intensa, quando 

uma grande quantidade de hemozoína estava distribuída amplamente (AHMED et 

al., 2014). 

 

Figura 31 - Fotomicrografia representativa da avaliação da presença da hemozoína 
através da microscopia de luz polarizada. 

 
Identificação da hemozoína por microscopia de luz polarizada (A) em comparação com a microscopia 
de luz normal (B). Nota-se o aumento da capacidade de constatação da presença de depósito de 
hemozoína em fibrina (cabeça de seta preta) e no espaço interviloso (cabeça de seta vermelha). 
H&E. Aumento de 10 vezes. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

4.10.10 Depósito de fibrina 

 

A avaliação do depósito de fibrina nos cortes histológicos corados com H&E 

(Figura 32) foi realizada a partir de um score semi-quantitativo em uma escala pré-

determinada, utilizando um aumento de 100 vezes (AVERY et al., 2012). Analisou-se 

a presença desta alteração nas placas basal e coriônica, bem como da fibrina livre e 

perivilosa no espaço interviloso, tal como descrito na tabela 3 e 4. 
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Figura 32 - Fotomicrografia representativa de depósitos de fibrina. 

 
Depósito de fibrina periviloso (cabeça de seta) (A) e excessiva deposição de fibrina no espaço 
interviloso envolvendo várias vilosidades coriônicas (B). H&E. Aumento de 20 e 10 vezes, 
respectivamente. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza 
 

Tabela 3 - Classificação e descrição dos scores utilizados na avaliação do depósito 
de fibrina nas placas basal e coriônica do corte histológico. 

Score Classificação Descrição 
0 Nenhum Ausência de depósito de fibrina. 

1 Raro Existência de uma pequena extensão de fibrina para o 
espaço interviloso, com envolvimento da vilosidade tronco. 

2 Mínimo 

Pouca quantidade de fibrina partindo da placa basal e 
envolvendo vilosidades terminais ou quando envolviam 
vilosidades tronco e terminais a partir da placa sub-
coriônica. 

3 Moderado 

Múltiplas observações de fibrina partindo da placa basal 
envolviam vilosidades terminais ou quando se observou 
muitos episódios de fibrina envolvendo vilosidades tronco 
e intermediárias a partir da placa sub-coriônica, além de 
ocupar 1/3 do campo analisado. 

4 Intenso Semelhante ao moderado, porém ocupava mais da 
metade do campo analisado. 
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Tabela 4 - Classificação e descrição dos scores utilizados na avaliação do depósito 
de fibrina livre e perivilosa no espaço interviloso. 

Score Classificação Descrição 
0 Nenhum Ausência de depósito de fibrina. 

1 Raro 
Observação ocasional de pequenas quantidades de fibrina 
livre ou na região perivilosa, geralmente semelhante ao 
diâmetro das vilosidades terminais. 

2 Mínimo Mesmo que raro, porém era observado em mais da 
metade dos campos avaliados. 

3 Moderado 

Extensas regiões com fibrina livre ou perivilosa 
envolvendo completamente as vilosidades e com 
vilosidades ocasionalmente convertidas em matriz 
fibrinóide. 

4 Intenso 
Semelhante a moderado, porém com múltiplas 
vilosidades convertidas em matriz fibrinóide. 

 

Para calcular o score final do depósito de fibrina, utilizou-se a seguinte 

fórmula: 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒	𝑑𝑎	𝑓𝑖𝑏𝑟𝑖𝑛𝑎 = 	
𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 + (𝐸𝐼𝑉×10)

12  

  

Onde, PB, PC e EIV é igual ao score obtido na avaliação do depósito de 

fibrina na placa basal, na placa coriônica e no espaço interviloso, respectivamente. 

 

4.10.11 Classificação da malária placentária 

 

A malária placentária relaciona-se com três componentes principais: 

eritrócitos infectados, infiltrado inflamatório e hemozoína. Sua classificação está 

baseada na localização espaço-temporal destes elementos. Utilizando os cortes 

histológicos corados com H&E e microscopia de luz normal e polarizada, avaliou-se 

a malária placentária de acordo com as quatro categorias propostas por Bulmer e 

colaboradores (1993a), conforme demonstrado na Figura 33. 
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Figura 33 - Fotomicrografias representativas da classificação de Bulmer. 

 
Quando não houve evidências acerca da presença do plasmódio ou de hemozoína, classificou-se 
histologicamente a placenta como não infectada (A). Aquelas que apresentaram eritrócitos infectados 
no espaço interviloso (seta preta) e hemozoína exclusivamente no interior destes eritrócitos ou em 
mononucleares no espaço interviloso, foram classificadas como ativa aguda (B). A infecção da 
placenta foi classificada como ativa crônica (C) quando os plasmódios no interior dos eritrócitos eram 
encontrados no espaço interviloso juntamente com um infiltrado leucocitário (especialmente 
mononucleares) com pigmento malárico nestas células (cabeça de seta preta) e/ou livres em 
depósitos de fibrina (setas vermelhas) e/ou no estroma viloso. Por último, a infecção passada para 
malária placentária (D) foi confirmada pela ausência de eritrócitos parasitados, embora houvesse a 
persistência do pigmento malárico no tecido placentário, comumente em fibrina do tipo fibrinóide 
(tracejado azul). H&E. Aumentos de 40, 20, 20 e 10 vezes, respectivamente. 
Foto: Rodrigo Medeiros de Souza	
 

4.11 Diagnóstico molecular da malária 
 
4.11.1 Extração e avaliação da concentração e pureza do DNA 

 

 A purificação do DNA genômico a partir do sangue foi realizada utilizando-se 

o kit de extração QIAamp DNA Blood Mini (Qiagen, Hilden, Alemanha), seguindo 

sistematicamente o protocolo de centrifugação fornecido pelo fabricante. 

Brevemente, adicionou-se 20 μl proteinase K a 200 μl de sangue, previamente 

diluído em RNAlater conforme explicado anteriormente. Após, adicionou-se tampão 
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de lise, homogeneizou-se a amostra incubando-a por 10 minutos a 56 ºC e 500 rpm 

em um agitador térmico. Seguindo o protocolo, adicionou-se etanol, centrifugou-se 

brevemente e adicionou-se o lisado à coluna QIAamp para dar início a fase de 

ligação do DNA à membrana por centrifugação. Posteriormente, realizou-se uma 

lavagem com tampão. Estas etapas são importantes para remoção de 

contaminantes e inibidores da PCR, melhorando a pureza do DNA. Além disso, 

através da adição de 80 μl do tampão de eluição, a amostra de DNA foi obtida, 

acondicionada em microtubos estéreis, livres de DNAse e RNAse e armazenados à -

20 ºC para posterior utilização na qPCR. 

Todas as amostras de DNA obtidas foram quantificadas e avaliadas em 

relação ao seu grau de pureza pelo espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Fisher 

Sicentific, San Jose, EUA). Aquelas amostras discordantes em relação à pureza 

passaram por nova extração e avaliação. 

 

4.11.2 qPCR em tempo real 

 

 Foi empregado o protocolo desenvolvido por Lucchi e colaboradores (2013) 

para amplificação do gênero e das espécies de plasmódio (P. falciparum e P. vivax) 

através da técnica de PET-PCR e utilizando as sequências dos oligonucleotídeos 

iniciadores (primers) descritos na tabela 5. Todo material utilizado para as reações 

por PET-PCR foi gentilmente fornecido pelo Centers for Diseases Control and 

Prevention - CDC (Malaria Branch, Atlanta, EUA). 

 

Tabela 5 - Sequências dos primers utilizados para detecção do gênero e das 
espécies de plasmódios a partir da amplificação do DNA genômico pela 
técnica da PET-PCR. 

Primers Sequência (5’ à 3’) 

G For GGC CTA ACA TGG CTA TGA CG 

G Rev FAM-agg cgc ata gcg cct ggC TGC CTT CCT TAG ATG TGG TAG CT 

Pf For ACC CCT CGC CTG GTG TTT TT 

Pf Rev HEX-agg cgg ata ccg cct ggT CGG GCC CCA AAA ATA GGA A 

Pv For GTA GCC TAA GAA GGC CGT GT 

Pv Rev HEX-agg cgc ata gcg cct ggC CTG GGG GAT GAA TAT CTC TAC AGC ACT GT 
Primer para gênero (G), para P. falciparum (Pf) e P. vivax (Pv). 
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 O primer utilizado na PET-PCR é constituído por uma sequência de cauda 

universal na extremidade 5’ com 17 bases de oligonucleotídeos marcados com o 

fluoróforos FAM (para gênero) e HEX (para espécie). O primer marcado apresenta 

um loop e permanece fechado na ausência de amplificação, evitando a emissão de 

fluorescência devido à proximidade de duas deoxiguanosinas (Figura 34). Quando 

da amplificação a cadeia contendo o fluoróforos se estende, permitindo a emissão 

de fluorescência. 

 

Figura 34 - Desenho do primer utilizado na técnica da PET-PCR. 

 
Permanência em loop quando não há amplificação (A). Emissão de fluorescência pelo fluoróforos 
quando o loop do primer é desfeito pela presença da amplificação (B). Sequência específica do 
primer (Z), fluoróforo (FL) e estrutura principal (ATA) e complementar (X e Y) do loop. 
Fonte: Adaptada de Lucchi e colaboradores (2013). 
 

 Para todas as amostras, foram realizadas em duas reações: uma multiplex 

para amplificação do gênero do Plasmodium e para P. falciparum e outra simplex 

para a detecção do P. vivax. Todas as reações foram realizadas com um volume 

total de 20 μl, sendo que na primeira etapa, utilizou-se 10 μl de TaqMan 2x 

Environmental Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA), 250 nM do primer 

forward e do primer reverse para gênero, 250 nM para o primer forward do P. 

falciparum e 125 nM de primer reverse da mesma espécie, completando com 3,25 μl 

de água com alta pureza. Já a reação simplex utilizou um volume de 10 μl de 

TaqMan 2x Environmental Master Mix e 250 nM tanto para o primer forward, quanto 

para o primer reverse de P. vivax, completando com 4 μl de água. Para cada reação 

foi utilizado 5 μl de DNA genômico e todas foram realizadas em duplicata. Foi 

utilizado o DNA genômico de P. vivax e de P. falciparum, a partir de amostras 

testadas e padronizadas, como controle positivo da reação, bem como DNA obtido 

de amostras de cultura de P. falciparum, diluídas seriadamente de 20.000 a 2 

parasitas/μl para construção da curva-padrão. 
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 A reação multiplex iniciou o ciclo com 95 ºC por 15 minutos, seguido de 45 

ciclos de 95 ºC por 20 segundos e 60 ºC por 40 segundos, já a reação simplex 

iniciava com um ciclo de 95 ºC por 15 minutos, seguido de 45 ciclos de 95 ºC por 20 

segundos, 60 ºC por 40 segundos e 72 ºC por 30 segundos. As reações foram 

realizadas no equipamento da PCR em tempo real 7500 Fast (Applied Biosystems, 

Carlsbad, EUA). Qualquer Ct obtido até 40 ciclos foi considerado positivo. Esta 

técnica possui um limite de detecção de até 3,2 parasitas/μl. 

  

4.12 Dosagem das citocinas inflamatórias e anafilatoxinas 
 
 Os níveis de citocinas (IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e IL-12p70) e 

anafilatoxinas (C3a, C4a e C5a) foram mensuradas através da técnica de CBA 

(Cytometric Bead Array)  (MORGAN et al., 2004). Os analitos foram dosados em 

amostras de plasma placentário utilizando-se os kits de citocinas inflamatórias 

(#551811) e anafilatoxinas humanas (#561418) de CBA (Becton Dickinson, San 

Jose, EUA). Utilizou-se a metodologia do CBA proposta pelo fabricante, adaptando o 

protocolo para 25 μl de amostra. 

 Os dados foram adquiridos em citômetro de fluxo FACScalibur (Becton 

Dickinson, New Jersey, EUA). Após a construção das curvas, a concentração dos 

analitos na amostra foi determinada em pg/ml a partir dos valores de Intensidade 

Média de Fluorescência (MFI). Os dados foram analisados com auxílio do programa 

FCAP Array 3.01. 

 
4.13 Análises estatística 
 
 Os dados foram armazenados no software EpiData 3.0 (Epidata Association, 

Odense, Dinamarca) e analisados através dos programas Stata 14 (StataCorp, 

College Station, EUA). A apresentação gráfica foi feita partir do GraphPad Prism 6.0 

(GraphPad Software, La Jolla, EUA). O nível de significância dos testes foi fixado 

aceitando um erro tipo 1 de 5% (α = 0,05). 

Em muitas observações, a análise foi realizada através da observação dos 

valores mínimos e máximos e do cálculo de médias e medianas, além dos desvios-

padrão e intervalos interquartis para variáveis quantitativas. Para as variáveis 
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qualitativas (presença ou não de determinado parâmetro) foram calculadas as 

frequências absolutas e relativas. 

Utilizou-se o teste de normalidade de D’Agostino e Pearson para verificar se a 

população da qual a amostra procedia tinha distribuição normal. Além disso, utilizou-

se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk quando o número de amostras foi 

insuficiente para a realização do teste anterior. A distribuição foi considerada normal 

se p>0,05. 

Para a detecção de diferenças entre proporções, foram utilizados os testes 

não-paramétricos: teste do Qui-quadrado e teste exato de Fisher. Para a detecção 

de diferenças entre duas medianas, utilizou-se o teste U de Mann-Whitney (não-

paramétrico) para as amostras de distribuição não-normal e o entre duas médias, 

utilizou-se o teste t de Welch (paramétrico) para as amostras de distribuição normal. 

No caso de comparação entre mais de duas médias, utilizou-se o teste ANOVA para 

distribuição normal, com teste post hoc de Tukey, ou o teste de Kruskal-Wallis, para 

populações de distribuição não-normal, com teste post hoc de Dunn. 

Após o cálculo da razão de chances (OR), para a estimativa da força de 

associação entre duas variáveis, sua significância foi estimada pelo intervalo de 

confiança 95% (IC95%) e pelo teste de Mantel-Haenszel. 

Realizou-se análise multivariada, mediante modelo de regressão logística, 

com o objetivo de controlar os fatores de confusão por eliminação das variáveis por 

entrada, ajustando-se os valores de OR e selecionando-se, entre as variáveis 

independentes que mostraram associação estatisticamente significativa na análise 

univariada (ou muito próximas da significância) um conjunto restrito e com maior 

probabilidade de predizer a ocorrência de desfecho desfavorável. A significância de 

OR foi estimada pelo IC95% e pela estatística de ajustamento da equação (goodness-

of-fit) de Hosmer-Lemeshow. 

O grau de concordância entre as técnicas de qPCR e histologia para 

detecção do parasita foi avaliado pelo índice Kappa de Cohen e respectivo IC95%. 

Para a apresentação gráfica das variáveis não-categóricas, utilizou-se o 

gráfico tipo boxplot, onde se evidenciam a mediana, os quartis 25% e 75% e os 

valores máximo e mínimo da respectiva amostra ou barras de média com desvio-

padrão. 

  



98 

 
 

5 RESULTADOS 
 
5.1 Gestantes excluídas 
 
 Foram recrutadas para a realização deste estudo um total de 600 gestantes. 

No entanto, 88 foram excluídas devido às dificuldades ou impedimentos para coleta 

da placenta (parto domiciliar, falta de comunicação do parto, dificuldade logística 

para execução da coleta e gestante com data provável do parto posterior ao término 

do estudo). Além disso, 118 gestantes foram também excluídas por não 

apresentarem acompanhamento completo para história da malária gestacional pela 

equipe de pesquisa. 

Por fim, 72 gestantes apresentaram exames clínicos e laboratoriais positivos 

para comorbidades e doenças infecciosas e 32 apresentaram malária mista 

(conceituado como infecções concomitantes por P. vivax e P. falciparum ou em 

momentos diferentes na gestação) e por estas razões foram excluídas. Desta forma, 

290 pacientes apresentaram condições eletivas para participar deste estudo. As 

gestantes foram inicialmente agrupadas, para efeito de melhor comparação dos 

resultados, em 3 categorias: 1) Gestantes não infectadas de zona endêmica 

selecionadas como controle negativo - NI; 2) Gestantes que apresentaram infecção 

por P. vivax - Pv; e 3) Gestantes que tiveram infecção por P. falciparum 

selecionadas como controle positivo - Pf (Figura 35). 

 

Figura 35 - Diagrama de fluxo de seleção das gestantes participantes do estudo. 
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5.2 Caracterização das gestantes e dos grupos estudados 
 
 Foram analisadas os dados e amostras biológicas de 290 gestantes, sendo 

que mais da metade das gestantes (55,1%) não apresentaram infecção durante a 

gestação. Oitenta e quatro gestantes (29,0%) apresentaram malária vivax e 46 

(15,9%) malária falciparum durante a gestação. Nas gestantes infectadas, foram 

confirmados 182 casos de malária variando entre 1 a 5 infecções diagnosticadas. 

Destas, 90 (69,2%) tiveram somente uma infecção durante toda a gestação, 

enquanto 40 (30,8%) apresentaram duas ou mais infecções. Além disso, somente 4 

(10%) apresentaram duas infecções por P. falciparum contra 36 (90%) que tiveram 

duas ou mais infecções por P. vivax, apresentando uma diferença significativa entre 

estas proporções (teste exato de Fisher, p<0,001). 

 Em relação à procedência das gestantes (Tabela 6), verificou-se que a 

grande maioria residia na cidade de Cruzeiro do Sul (93,8%), havendo uma 

diferença significativa entre as proporções de gestantes que residem na zona rural e 

urbana dos grupos de não infectadas e infectadas por P. vivax e P. falciparum (teste 

do Qui-quadrado, p<0,001). Além disso, mais da metade das gestantes que 

apresentaram malária por P. vivax e P. falciparum durante a gestação era 

proveniente da zona urbana de Cruzeiro do Sul (69,0 e 54,4%, respectivamente) 

conforme distribuição espacial observada na figura 36. 

 

Tabela 6 - Procedência das gestantes, por cidade e local de residência. 

Cidade 

Local/Grupo 

Total NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

Cruzeiro do Sul 151 (94,4) 7 (4,4) 58 (69,0) 17 (20,2) 25 (54,4) 14 (30,4) 272 (93,8) 

Mâncio Lima 1 (0,6) 0 0 3 (3,6) 3 (6,5) 1 (2,2) 8 (2,8) 

Porto Walter 0 0 0 2 (2,4) 0 0 2 (0,7) 

Rodrigues Alves 0 1 (0,6) 1 (1,2) 1 (1,2) 0 3 (6,5) 6 (2,1) 

Guajará/AM 0 0 0 1 (1,2) 0 0 1 (0,3) 

Ipixuna/AM 0 0 0 1 (1,2) 0 0 1 (0,3) 

Total 152 (95,0) 8 (5,0) 59 (70,2) 25 (29,8) 28 (60,9) 18 (39,1) 290 (100) 

Grupo de gestantes não infectadas (NI), infectadas por P. vivax (Pv) e por P. falciparum (Pf). Zona 
urbana (ZU) e zona rural (ZR). Valores expressos em número absoluto (percentual). 
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Figura 36 - Distribuição espacial e estimação da densidade de Kernel das 
gestantes. 

 
Cidades de residência das gestantes que participaram do estudo (A) e distribuição espacial com 
estimativa da densidade de Kernel para o grupo de gestantes não infectadas (B) e para aquelas que 
apresentaram malária vivax (C) e falciparum (D) durante a gestação. 
 

De modo geral, as gestantes apresentaram uma média de idade de 23,7 ± 6,4 

anos no momento do parto e a maioria se autodenominou da cor parda (77,2%, 

224/290). Mais da metade das gestantes apresentava pelo menos o ensino 

fundamental completo (65,9%, 191/290) e 70,7% (205/290) de todas as gestantes 

estavam desempregadas. Ao todo, 57,9% (168/290) relataram viver em união 

estável ou conviver com um companheiro, 45,9% (133/290) disseram que recebiam 

algum auxílio financeiro governamental e 85,9% (249/290) de todas as gestantes 

tinham renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Na tabela 7 estão 

sumarizadas as características socioeconômicas e demográficas das gestantes 

categorizadas por grupo. 
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Tabela 7 - Distribuição das gestantes por grupo e características sociodemográficas 
e econômicas. 

Características NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

Idade (anos)1 24,5 ± 6,1 22,4 ± 6,7 23,8 ± 6,7 

Raça 
Branca 
Negra 
Parda 

 

20 (12,5) 

13 (8,1) 

127 (79,4) 

 

13 (15,5) 

8 (9,5) 

63 (75,0) 

 

8 (17,4) 

4 (8,7) 

34 (73,9) 

Grau de instrução 
Sem escolaridade 
1 a 4 anos 
5 a 8 anos 
> 8 anos 

 

0 (0,0) 

6 (3,8) 

28 (14,5) 

126 (78,7) 

 

1 (1,2) 

8 (9,5) 

30 (35,7) 

45 (53,6) 

 

0 (0,0) 

8 (17,4) 

18 (39,1) 

20 (43,5) 

Estado civil 
Solteira 
Casada 
Convivente/união estável 
Divorciada/viúva 

 

38 (23,8) 

36 (22,5) 

84 (52,5) 

2 (1,2) 

 

16 (19,1) 

12 (14,3) 

54 (64,2) 

2 (2,4) 

 

10 (21,7) 

5 (10,9) 

30 (65,2) 

1 (2,2) 

Ocupação 
Assalariada 
Desempregada 

 

53 (33,1) 

107 (66,9) 

 

19 (22,6) 

65 (77,4) 

 

13 (28,3) 

33 (71,7) 

Recebe auxílio governamental 67 (41,9) 41 (48,8) 25 (54,4) 

Renda mensal familiar2 
Até 1 salário mínimo 
De 1 a 3 salários mínimos 
De 3 a 5 salários mínimos 
5 ou mais salários mínimos 
Não sabe/não quis responder 

 

54 (33,8) 

79 (49,4) 

22 (13,8) 

5 (3,1) 

0 (0,0) 

 

40 (47,6) 

34 (40,5) 

9 (10,7) 

0 (0,0) 

1 (1,2) 

 

28 (60,9) 

14 (30,4) 

4 (8,7) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

As variáveis estão representadas em média ± desvio padrão e em número absoluto (percentual). 
Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
1 Idade materna no momento do parto. 
2 Salário mínimo no período de dez/2012 a out/2014 variou de R$ 622,00 a R$ 724,00. 

 

Em relação à característica da moradia, a maioria das gestantes residiam em 

casas com dois a cinco cômodos (Tabela 8 e Figura 37). Mais da metade das 

gestantes que não apresentaram malária durante a gestação tinham um banheiro de 

alvenaria dentro de casa (58,7%), diferentemente daquelas dos grupos vivax e 

falciparum que apresentavam o banheiro fora de casa ou não tinham banheiro 
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(72,6% e 73,9%, respectivamente). Verificou-se que 63% (29/46) das gestantes que 

tiveram malária por P. falciparum não apresentaram água encanada e tratada. 

 

Tabela 8 - Características da moradia das gestantes por grupo de gestantes. 
Características NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

Cômodos 
1 cômodo 
2 a 5 cômodos 
>5 cômodos 

 

6 (3,8) 

97 (60,6) 

57 (35,6) 

 

10 (11,9) 

57 (67,9) 

17 (20,2) 

 

2 (4,4) 

33 (71,7) 

11 (23,9) 

Banheiro 
Alvenaria, dentro de casa 
Alvenaria, fora de casa 
Privada/latrina 
Não possui banheiro 

 

94 (58,7) 

28 (17,5) 

38 (23,8) 

0 (0,0) 

 

23 (27,4) 

15 (17,8) 

41 (48,8) 

5 (6,0) 

 

12 (26,1) 

4 (8,7) 

26 (56,5) 

4 (8,7) 

Piso 
Madeira sem acabamento 
Madeira polida 
Alvenaria 

 

60 (37,5) 

40 (25,0) 

60 (37,5) 

 

35 (41,6) 

33 (39,3) 

16 (19,1) 

 

19 (41,3) 

14 (30,4) 

13 (28,3) 

Fonte de água 
Encanada/tratada 
Poço/cacimba 
Lago/rio/igarapé 
Outras1 

 

125 (78,1) 

31 (19,4) 

1 (0,6) 

3 (1,9) 

 

50 (59,5) 

26 (31,0) 

6 (7,1) 

2 (2,4) 

 

17 (37,0) 

18 (39,1) 

11 (23,9) 

0 (0,0) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
1Outras fontes de água, tais como caminhão pipa, água da chuva e água mineral. 
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Figura 37 - Imagens representativas das moradias das gestantes. 

 
Representação de moradia de madeira com uma latrina fora de casa (A). Representação de uma 
moradia de alvenaria (B). Representação de moradia de madeira em área de várzea de rio em 
período de cheia (C). Representação de moradia de madeira sem parede externa, com dois cômodos 
e piso em madeira polida. 
 

5.3 Antecedentes obstétricos, atenção ao pré-natal, parto e recém-nascido 
 

A maior proporção em todos os grupos de gestantes foi composta de 

primigestas e secundigestas, correspondendo a 71,3% (114/160) das não 

infectadas, 64,3% (54/84) das infectadas por P. vivax e 65,2% (30/46) das infectadas 

por P. falciparum, respectivamente (Tabela 9). Cento e dezesseis gestantes (73,4%) 

não infectadas apresentaram uma maior quantidade de consultas de pré-natal (sete 

ou mais consultas) e também foi verificado neste mesmo grupo uma maior 

proporção de partos cirúrgicos em relação aos outros grupos. Não foi observado 

uma grande variação entre as idades gestacionais dos grupos no momento do parto, 

embora que para aquelas com malária falciparum a média desta idade tenha sido 

menor. 

A maior proporção de bebês foi do sexo feminino e a mediana do peso dos 

recém-nascidos foi maior na população de gestantes que não apresentaram malária 

durante a gestação (3258 g), havendo uma maior proporção de baixo peso ao 

nascer no grupo de gestantes que apresentaram malária vivax (8,4%) e uma maior 
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incidência de parto prematuro entre aquelas que apresentaram malária falciparum 

(8,7%). 

 

Tabela 9 - Antecedentes obstétricos, pré-natal, eventos relacionados ao parto e ao 
recém-nascido por grupo de gestantes. 

 NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

Quantidade de gestação 
Primigesta 
Secundigesta 
Multigesta 

 

78 (48,8) 

36 (22,5) 

46 (28,8) 

 

37 (44,1) 

17 (20,2) 

30 (35,7) 

 

20 (43,5) 

10 (21,7) 

16 (34,8) 

Consultas de pré-natal 
Menor ou igual a três 
De quatro a seis 
Sete ou mais 

7,9 ± 2,2 

6 (3,8) 

36 (22,8) 

116 (73,4) 

6,5 ± 2,2 

7 (8,4) 

39 (47,0) 

37 (44,6) 

6,0 ± 2,7 

7 (15,6) 

19 (42,2) 

19 (42,2) 

Tipo de parto 
Normal 
Cesárea 

 

69 (43,1) 

91 (56,9) 

 

44 (52,4) 

40 (47,6) 

 

26 (56,5) 

20 (43,5) 

Idade gestacional do parto 
(semanas) 

40 [39-40] 39 [38-40] 40 [38-40] 

Recém-nascidos do sexo 
masculino 

69 (43,1) 40 (48,2) 18 (40,0) 

Peso do recém-nascido (g) 
Feminino 
Masculino 

3258 [2983-3530] 

3325 [2980-3600] 

3220 [3010-3460] 

3090 [2850-3430] 

3050 [2835-3345] 

3228 [2925-3490] 

3125 [2905-3320] 

3125 [2935-3320] 

3103 [2790-3350] 

Baixo peso ao nascer1 5 (3,1) 7 (8,4) 3 (6,7) 

Prematuridade2 3 (1,9) 5 (6,0) 4 (8,7) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual), em média ± desvio padrão e em 
mediana [intervalo interquartil], seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de 
gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
1 Peso ao nascer menor que 2500 gramas. 
2 Idade gestacional do parto menor que 37 semanas. 
 

 Em relação a grupo não infectado, houve uma redução de 173,3 gramas na 

média do peso dos recém-nascidos de mães infectadas por P. falciparum e para o P. 

vivax esta redução foi de 141 gramas, correspondendo à 81,4% da redução 

observada para o P. falciparum. 
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5.4 História e proteção contra malária 
 

Algum episódio de malária ocorrido em qualquer período da vida foi relatado 

por 93,5% (43/46), 81,9% (68/84) e 53,8% (86/160) das gestantes que tiveram 

malária falciparum, vivax e eram não infectadas, respectivamente. As gestantes não 

infectadas apresentaram uma mediana de dois episódios de malária durante a vida 

contra seis e cinco episódios para os grupos infectados por P. vivax e P. falciparum, 

respectivamente (Tabela 10). Além disso, 23,3% (10/43) do grupo Pf apresentaram 

episódios de malária em gestação anterior, contra 19,1% (13/68) das mulheres do 

grupo Pv e 8,1% (7/86) daquelas que não tiveram malária na gestação atual. Os 

grupos infectados apresentaram uma mediana de três episódios de malária durante 

alguma gestação anterior, contra somente um episódio para gestantes do grupo não 

infectado. 

 

Tabela 10 - Histórico de malária relatadas pelas gestantes. 
História para malária NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

Malária anterior1 
Quantidade de infecções 

86 (53,8) 

2 [1-7] 

68 (81,9) 

6 [3-10] 

43 (93,5) 

5 [2-10] 

Malária gestacional anterior1 
Quantidade de infecções 

7 (4,4) 

1 [1-4] 

13 (15,7) 

3 [1-6] 

10 (21,7) 

3 [2-4] 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual) ou em mediana [intervalo 
interquartil]. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). 
1 Malária anterior à gestação atual, conforme relatado pela gestante. 
 

Quando as gestantes foram avaliadas em relação às medidas preventivas, 

podemos notar que nenhuma gestante do grupo Pf apresentava janelas teladas para 

evitar a entrada do mosquito e um pequeno número de gestantes do grupo Pv 

(7,1%) e NI (5,0%) apresentavam este método de prevenção. Apesar disso, mais de 

90% das gestantes que apresentaram malária durante a gestação possuíam 

cortinado ou mosquiteiro, mas somente 60,3% do grupo Pv e 72,1% do grupo Pf 

tinham mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração (MILD) e 74,4% e 

60,5%, respectivamente, tinham feito uso do mosquiteiro ou cortinado na noite 

anterior a aplicação do questionário, contra 79,1% das grávidas não infectadas 

(Tabela 11). Um baixo percentual das gestantes de todos os grupos teve as paredes 

dos seus domicílios borrifadas com alfacipermetrina no período retrospectivo a um 
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ano (NI: 13,1%, Pv: 14,3% e Pf: 26,1%) e, além disso, um pequeno grupo de 

gestantes infectadas fazia uso de algum método de proteção individual (Pv: 19,1% e 

Pf: 13,0%), sendo este hábito mais frequente entre as gestantes não infectadas 

(24,4%). 

 

Tabela 11 - Proteção contra a malária na gestação atual. 
  Medidas de proteção NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) 

Casas com janelas teladas 8 (5,0) 6 (7,1) 0 

Possuem cortinado/mosquiteiro 
MILD1 (deltametrina) 
Fez uso na noite anterior2 

110 (68,7) 

35 (31,8) 

87 (79,1) 

78 (92,9) 

47 (60,3) 

58 (74,4) 

43 (93,5) 

31 (72,1) 

26 (60,5) 

Borrifação intradomiciliar no 
último ano 

21 (13,1) 12 (14,3) 12 (26,1) 

Faz uso dos métodos de proteção 
individual3 

39 (24,4) 16 (19,1) 16 (13,0) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
1 Mosquiteiro impregnado com inseticida de longa duração. 
2 Noite anterior à aplicação do questionário. 
3 Métodos de proteção individual contra o mosquito: roupas adequadas, inseticida em spray e 
repelente. 
 

 Na tabela 12, realizou-se uma análise univariada de associação de fatores 

como características socioeconômicas e demográficas, bem como relacionadas à 

gestação e à proteção contra malária, com a presença de malária gestacional. Nesta 

análise, apenas a idade, a renda, a localização do banheiro e fonte de água na 

residência, bem como a quantidade de consultas de pré-natal realizadas e a 

disponibilidade de mosquiteiro ou cortinado mostraram associação significativa. 
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Tabela 12 - Análise univariada de possíveis preditores de malária gestacional. 

Fatores MG (-) 
(n=160) 

MG(+) 
(n=130) 

Total 
(n=290) OR (IC95%) p1 

Idade 
< 18 anos 
≥ 18 anos 

 
18 (11,3) 

142 (88,7) 

 
37 (28,5) 
93 (71,5) 

 
55 (19,0) 

235 (81,0) 

 
3,14 (1,66-5,94) 

1 
<0,001 

Raça 
Branca 
Negra/Parda 

 
20 (12,5) 

140 (87,5) 

 
21 (16,2) 

109 (83,8) 

 
41 (14,1) 

249 (85,9) 

 
1 

0,74 (0,38-1,44) 
0,375 

Estado civil 
Solteira/Divorciada/Viúva 
Casada/Convivente 

 
40 (25,0) 

120 (75,0) 

 
29 (22,3) 

101 (77,7) 

 
69 (23,8) 

221 (76,2) 

 
0,86 (0,50-1,49) 

1 
0,593 

Ocupação 
Assalariada 
Desempregada 

 
53 (33,1) 

107 (66,9) 

 
32 (24,6) 
98 (75,4) 

 
85 (29,3) 

205 (70,7) 

 
1 

1,52 (0,90-2,55) 
0,114 

Renda 
Até 1 salária mínimo 
Mais de 1 salário mínimo 

 
54 (33,8) 

106 (66,2) 

 
68 (52,3) 
62 (47,7) 

 
122 (42,1) 
168 (57,9) 

 
2,22 (1,37-3,61) 

1 
<0,001 

Banheiro 
Dentro de casa 
Fora de casa 

 
94 (58,7) 
66 (41,3) 

 
35 (26,9) 
95 (73,1) 

 
129 (44,5) 
161 (55,5) 

 
1 

3,87 (2,28-6,55) 
<0,001 

Fonte de água 
Dentro de casa 
Fora de casa 

 
125 (78,1) 
35 (21,9) 

 
67 (51,5) 
63 (48,5) 

 
192 (66,2) 
98 (33,8) 

 
1 

3,36 (1,98-5,71) 
<0,001 

Paridade 
Primigesta 
Multigesta 

 
78 (48,8) 
82 (51,2) 

 
57 (43,9) 
73 (56,1) 

 
135 (46,6) 
155 (53,4) 

 
0,82 (0,52-1,31) 

1 
0,406 

Consultas de pré-natal 
≤ 6 consultas 
> 6 consultas 

 
42 (26,3) 

118 (73,7) 

 
72 (55,4) 
58 (44,6) 

 
114 (39,3) 
176 (60,7) 

 
3,49 (2,08-5,85) 

1 
<0,001 

Possui cortinado / 
mosquiteiro 

Sim 
Não 

 
 

110 (68,7) 
50 (31,3) 

 
 

121 (93,1) 
9 (6,9) 

 
 

231 (79,7) 
59 (20,3) 

 
 

1 
0,16 (0,07-0,36) 

<0,001 

Uso do cortinado / 
mosquiteiro 

Sim 
Não 

 
 

87 (79,1) 
23 (20,9) 

 
 

84 (69,4) 
37 (30,6) 

 
 

171 (74,0) 
60 (26,0) 

 
 

1 
1,67 (0,91-3,05) 

0,095 

Proteção individual 
Sim 
Não 

 
39 (24,4) 

121 (75,6) 

 
22 (16,9) 

108 (83,1) 

 
61 (21,0) 

229 (79,0) 

 
1 

1,58 (0,87-2,85) 
0,122 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Malária gestacional presente 
(MG(+)) ou ausente (MG(-)) Odds ratio (OR). 
1 Teste de Mantel-Haenszel. 
 

Ao se aplicar o modelo de regressão logística, observou-se OR ajustadas que 

mostraram significância da associação entre ter malária gestacional e a idade, a 



108 

 
 

localização do banheiro e da fonte de água, a quantidade de consultas de pré-natal 

e a ausência de cortinado ou mosquiteiro (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Modelos de regressão logística (análise multivariada) das variáveis 
preditoras de malária gestacional. 

Fatores OR não ajustada 
(IC95%) p1 OR ajustada 

(IC95%)  p2 

Idade menor que 18 anos 3,14 (1,66-5,94) <0,001 2,62 (1,31-5,28) 0,007 
Renda de até um salário 2,22 (1,37-3,61) <0,001 1,23 (0,69-2,19) 0,477 
Banheiro fora de casa 3,87 (2,28-6,55) <0,001 2,19 (1,21-3,96) 0,009 
Fonte de água fora de casa 3,36 (1,98-5,71) <0,001 2,29 (1,29-4,05) 0,005 
Seis consultas de pré-natal ou 
menos 3,49 (2,08-5,85) <0,001 2,85 (1,65-4,93) <0,001 

Ausência de cortinado ou 
mosquiteiro 0,16 (0,07-0,36) <0,001 0,28 (0,12-0,64) 0,002 

1 Teste de Mantel-Haenszel. 
2 Estatística de ajustamento da equação (goodness-of-fit) de Hosmer-Lemeshow. 
 

5.5 Malária gestacional 
 

 Observou-se que o número de casos de malária gestacional acompanhou o 

perfil da incidência pluviométrica durante os meses do ano, bem como o número de 

casos autóctones detectados no estado do Acre (Figura 38). Mais da metade dos 

casos (57%) ocorreram nos meses de maior incidência de chuvas (novembro a 

abril). 
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Figura 38 - Comparação mensal do índice pluviométrico e da temperatura com a 
distribuição dos episódios de malária nas gestantes do estudo. 

 
Precipitação acumulada e temperaturas mínima e máxima (A) e número de casos de malária 
detectados na gestação durante o estudo e a média do total de casos autóctones detectados na 
população do estado do Acre no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 (B), distribuídos por 
mês de ocorrência. Na figura A, a linha pontilhada está referenciada à escala do eixo vertical da 
esquerda e as linhas contínuas ao eixo da direita. A estação meteorológica para obtenção dos dados 
foi a de Cruzeiro do Sul (82704). 
Fonte: INMET (2015) e SIVEP/Malária (2015). 
 

Dos 182 casos de malária gestacional diagnosticados, mais da metade 

(50,6%) ocorreram no terceiro trimestre gestacional (Figura 39). A malária por P. 

vivax foi frequente em todos os trimestres, representando 76,2% das infecções que 

ocorreram no primeiro trimestre, 63,8% dos episódios do segundo trimestre e 78,3% 

daquelas ocorrências no último trimestre. P. vivax foi responsável por infecções a 
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partir da sexta semana de gestação com a metade dos casos distribuída acima da 

29ª semana. Já o P. falciparum apresentou infecções a partir da nona semana, com 

a mediana dos casos em 27 semanas. 

 
 

Figura 39 - Distribuição das frequências das infecções por espécie e por período 
gestacional em que ocorreu a infecção. 

 
Os números absolutos estão expressos acima de cada barra. O primeiro trimestre compreende o 
período abaixo da 14ª semana de gestação, o segundo trimestre compreende o período da 14ª até a 
28ª semana de gestação e o terceiro trimestre compreende o período acima da 28ª semana de 
gestação. P. vivax (Pv) e P. falciparum (Pf). 
 

A parasitemia esteve elevada quando associada à infecção por P. falciparum 

em todos os trimestres em relação àquela observada na infecção por P. vivax (1º 

trimestre: 3268 ± 5006 vs. 2221 ± 3439, 2º trimestre: 5072 ± 8986 vs. 2258 ± 3217 e 

3º trimestre: 8689 ± 14036 vs. 2557 ± 4597). Porém, somente foi observado 

diferença significativa entre a parasitemia destas espécies no terceiro trimestre 

(teste post hoc de Tukey, p<0,01). Para o P. falciparum a média da quantidade de 

parasitas no sangue seguiu uma tendência de aumento nos trimestres gestacionais, 

enquanto que para o P. vivax se manteve estável (Figura 40). 
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Figura 40 - Média da quantidade de cópias de DNA por microlitro de sangue por 
espécie e trimestre em que ocorreu a infecção. 

 
Os resultados estão expressos em média + desvio padrão. Para comparação entre os grupos foi 
utilizada ANOVA de 2 fatores com teste post hoc de Tukey para comparação múltipla. P. vivax (Pv) 
(n=16, 44 e 72) e P. falciparum (Pf) (n=5, 25 e 20), respectivos a ordem dos trimestres apresentados. 
** representa p<0,01. 
 

Além disso, a parasitemia apresentou uma tendência de diminuição nas 

infecções subsequentes à primeira, tanto para P. vivax quanto para P. falciparum 

(Tabela 14). Porém, somente a média da parasitemia verificada no terceiro episódio 

por P. vivax apresentou-se distintamente mais elevada que as demais. 

 

Tabela 14 - Quantidade de cópias de DNA por microlitro de sangue por espécie e 
episódio. 

Episódio Pv (n=84) Pf (n=46) 

1º 2617 ± 4365 6650 ± 11398 

2º 1914 ± 2742 (36) 2760 ± 5064 (4) 

3º 3709 ± 5799 (8) - 

4º 203 ± 324 (3) - 

5º 2 ± 0 (1) - 

As variáveis estão representadas em média ± desvio padrão, seguido do número de amostras (n). 
Grupo de gestantes infectadas por P. vivax (Pv) e por P. falciparum (Pf). 
 

A incidência de malária no momento do parto entre todas as gestantes foi de 

6,2% (18/290) e entre aquelas que apresentaram malária durante a gestação foi de 

13,9% (18/130). Foram registrados 15 casos de malária no momento do parto por P. 

vivax e três casos por P. falciparum. Somado-se a isto, 26 gestantes apresentaram 

malária nos 15 dias que antecederam o parto (com média igual a 5,5 dias e mediana 
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igual a 3,5 dias). A maioria destes casos também foram causados por P. vivax 

(15/26). 

A mediana da parasitemia periférica foi maior do que a da placentária tanto 

para P. vivax (872 [22-2807] e 6 [2-30] cópias de DNA/μl, respectivamente), quanto 

para P. falciparum (1034 [10-5086] e 241 [2-16550] cópias de DNA/μl, 

respectivamente) embora não tenha sido estatisticamente significativa (Figura 41). 

Ambas medianas das parasitemias foram maiores para P. falciparum do que para P. 

vivax. 

 

Figura 41 - Distribuição da quantidade de cópias de DNA por microlitro de sangue 
periférico e placentário, por espécie e no momento do parto. 

 
Os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) com teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações. P. vivax (Pv) (n=13), P. falciparum (Pf) (n=12), sangue periférico (Per) e 
sangue placentário (Plac). 

 

Não houve diferença significativa entre as parasitemias periférica e 

placentária das primigestas e multigestas no momento do parto (Teste de Kruskal-

Wallis, p=0,063), porém observou-se uma densidade parasitária mais elevada no 

sangue periférico para todas as condições, excetuando-se quando multigestas 

infectadas por P. vivax (Tabela 15). Encontrou-se também uma maior parasitemia no 

sangue placentário somente em primigestas infectadas por P. falciparum, no 

entanto, a razão entre a parasitemia encontrada no sangue periférico e placentário 

foi de 1,5 vezes. As maiores razões entre as densidades parasitárias no sangue 

periférico e placentário foram encontradas nas primigestas infectadas por P. vivax 

(448 vezes) e em multigestas infectadas por P. falciparum (296 vezes). 
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Tabela 15 - Quantidade de cópias de DNA por microlitro de sangue periférico e 
placentário, por paridade e espécie de plasmódio. 

 Pv (n=13) Pf (n=12) p1 

Primigesta 
Periférico 
Placentário 

2016 [728-17274] (6) 

5 [1-956] (6)a 

1372 [19-9046] (7) 

900 [62-21460] (7)a 

0,063 
Multigesta 

Periférico 
Placentário 

23 [17-1207] (7) 

6 [3-30] (7) 

561 [4-4460] (5) 

2 [1-11499] (5) 

As variáveis representam a quantidade de DNA/μl de sangue em mediana [intervalo interquartil], 
seguido do número de amostras (n). Grupo de gestantes infectadas por P. vivax (Pv) e por P. 
falciparum (Pf). 
1Teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn para múltiplas comparações. 
 

Das 44 gestantes que tiveram malária no período de quinze dias pré-parto e 

no parto, oito deram entrada no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá com 

ameaça de parto e 30 em trabalho de parto. Além disso, uma gestante infectada por 

P. falciparum na 19ª semana de gestação apresentou aborto. Os partos de quatro 

gestantes ocorreram entre 10 e 13 dias após a última malária, sendo que somente 

em uma delas foi detectado uma única cópia de DNA de P. falciparum por microlitro 

de sangue placentário após 15 dias. 

Avaliou-se a maior parasitemia diagnosticada durante a gestação frente à 

quatro fatores de risco para malária gestacional, quais sejam a idade materna no 

momento do parto, a paridade, o número de infecções prévias à gestação e o 

número de episódios na gestação atual (Tabela 16). Verificou-se uma maior 

parasitemia, tanto para P. vivax quanto para P. falciparum, quando a gestante era 

primigesta, bem como quando ela apresentou dois ou mais episódios de malária 

durante a gestação, sendo observado uma diferença significativa quando os grupos 

foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,01 e p<0,05, respectivamente). 
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Tabela 16 - Quantidade de cópias de DNA por microlitro de sangue por espécie e 
idade, paridade, quantidade de episódios antes da gestação e durante 
a gestação atual. 

 Pv (n=84) Pf (n=46) p1 

Idade materna 
<18 anos 
≥ 18 anos 

1998 [1218-4838] (26) 

757 [112-2305] (58)a 

1372 [652-9046] (11) 

2996 [561-8754] (35)a 

0,019 

Paridade 
Primigesta 
Multigesta 

1901 [788-4838] (37) 

505 [39-3233] (47)b 

4807 [1034-15905] (20)b 

2045 [278-4161] (26) 

0,003 

Número de infecções 
prévias 

<10 infecções 
≥ 10 infecções 

1412 [420-3585] (63) 

381 [112-4175] (21) 

2971 [681-5111] (33) 

4503 [561-15430] (13) 

0,195 

Número de episódios 
durante a gestação 

1 episódio 
≥ 2 episódios 

835 [151-2224] (48) 

1941 [419-6158] (36) 

2827 [561-5195] (42) 

6665 [1843-17050] (4) 

0,019 

As variáveis representam a quantidade de DNA/μl de sangue em mediana [intervalo interquartil], 
seguido do número de amostras (n). Grupo de gestantes infectadas por P. vivax (Pv) e por P. 
falciparum (Pf). 
1Teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn para múltiplas comparações.  
a O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre Pv ≥18 anos e Pf ≥18 anos (p<0,05). 
b O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre Pv multigesta e Pf primigesta 
(p<0,01). 
 

Porém, o perfil da parasitemia foi inverso entre as espécies, tanto para a 

idade materna, quanto para o número de infecções prévias. Para P. vivax, a 

mediana do número de cópias de DNA foi maior em gestantes que tinham idade 

inferior a 18 anos no momento do parto, entretanto foi menor entre as gestantes que 

apresentaram menos que 10 episódios prévios de malária. 

Já o nível de hemoglobina apresentou uma tendência de diminuição, 

independentemente do grupo, quando houve aumento do trimestre gestacional (1º: 

12,5 g/dl; 2º: 11,6 g/dl e 3º: 11,1 g/dl), apresentando uma diferença estatística 

significativa entre o primeiro e o segundo trimestre e entre o primeiro e terceiro 

trimestre (teste post hoc de Tukey, p<0,0001) (Figura 42). Também foi verificado 

uma diferença significativa entre o segundo e o terceiro trimestre (teste post hoc de 

Tukey, p<0,01). Esta tendência permaneceu dentro de cada grupo, embora não 
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tenha ocorrido diferença estatística significante entre os níveis de hemoglobina do 

segundo e terceiro trimestre para os grupos NI e Pf.  

Independente do trimestre gestacional, o nível de hemoglobina no grupo de 

gestantes que apresentaram malária foi menor do que o das gestantes não 

infectadas (Pv: 11,2 g/dl e Pf: 11,3 g/dl vs. NI: 12,1 g/dl) (teste post hoc de Tukey, 

p<0,0001), no entanto foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

entre as gestantes infectadas e as gestantes não infectadas somente no segundo 

(teste post hoc de Tukey, NI: 12,0 g/dl vs. Pv: 11,3 g/dl, p<0,01 e NI: 12,0 g/dl vs. Pf: 

11,1, p<0,01) e terceiro trimestres (teste post hoc de Tukey, NI: 11,6 g/dl vs. Pv: 10,4 

g/dl, p<0,0001 e NI: 11,6 g/dl vs. Pf: 10,9, p<0,05). 

 

Figura 42 - Nível de hemoglobina por trimestre da realização do exame. 

 
Os dados estão expressos em média + desvio padrão. Para comparação entre os grupos foi utilizada 
ANOVA de 2 fatores com teste post hoc de Tukey para comparação múltipla. A população utilizada 
em cada grupo analisado foi distribuída da seguinte forma: NI (n = 85, 82 e 82 no 1º, 2º e 3º 
trimestre); Pv (n = 36, 50 e 52 no 1º, 2º e 3º trimestre); Pf (n = 16, 30 e 24 no 1º, 2º e 3º trimestre). P. 
vivax (Pv), P. falciparum (Pf) e não infectada (NI). *, ** e **** representm a p<0,05; p<0,01 e 
p<0,0001, respectivamente. 
 

No momento do parto observou-se uma tendência de diminuição do nível de 

hemoglobina entre os grupos (NI: 11,8 [11,1-12,8] g/dl; Pv: 11,7 [10,6-12,4] g/dl e Pf: 

11,5 [10,8-12,2] g/dl), no entanto, não houve diferença estatística significante entre 

as medianas (teste de Kruskal-Wallis, p=0,166) (Figura 43). 
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Figura 43 - Nível de hemoglobina no momento do parto, por grupo. 

 
Os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn para múltiplas 
comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). 
 

A anemia leve (hemoglobina entre 9 e 10,9 g/dl) e moderada (hemoglobina 

entre 7 e 8,9 g/dl), detectada em qualquer momento da gestação, foi mais frequente 

nos grupos que apresentaram malária por P. vivax (44,1% e 8,3%, respectivamente) 

e por P. falciparum (37,0% e 10,9%, respectivamente) em relação ao grupo não 

infectado (27,5% e 1,9%, respectivamente). Além disso, uma gestante infectada de 

cada grupo apresentou anemia grave (hemoglobina <7g/dl) (Teste exato de Fisher, 

p<0,001). 

De todos os casos de malária diagnosticados, 37 (20,3%) não foram 

associados a qualquer sintomatologia. Destes casos assintomáticos, a grande 

maioria (83,8%) esteve relacionada à malária por P. vivax e à uma baixa parasitemia 

(Figura 44). O nível de parasitemia apresentou diferença significativa entre os 

grupos parasitados sintomáticos e assintomáticos em ambas as espécies (Pv S: 

1345 [233-3915] e Pv A: 18 [4-576] cópias de DNA/μl de sangue e entre Pf S: 2993 

[675-8973] e Pf A: 291 [2-844] cópias de DNA/μl de sangue) (teste post hoc de 

Dunn, p<0,001 e p<0,05, respectivamente). 
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Figura 44 - Parasitemia dos grupos de malária sintomáticos e assintomáticos 
associados ao P. vivax e P. falciparum. 

 
Os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,0001) com teste post hoc de Dunn 
para múltiplas comparações. Grupo P. vivax (Pv) e P. falciparum (Pf), sintomático (S) e assintomático 
(A). *, *** e **** representam p<0,05, p<0,001 e p<0,0001, respectivamente. 
 

A tabela 17 resume os sintomas referidos pelas gestantes. Observa-se que 

praticamente não há diferença na história clínica entre as gestantes que 

apresentaram malária vivax e malária falciparum. Os principais sinais e sintomas 

relatados pelas gestantes foram febre (25,0%) e cefaléia (25,4%), seguido de 

calafrio (17,1%) e mioartralgia (16,5%). As gestantes também relataram vômito, 

dores abdominais, tontura, astenia, náusea, sudorese, falta de apetite, tosse e 

prurido, representando ao todo 16% do total dos sintomas.  
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Tabela 17 - Caracterização das gestantes de acordo com manifestações clínicas, 
por espécie de plasmódio. 

Sintoma clínico Pv (n=319) Pf (n=149) Total (n=468) 

Febre 80 (25,1) 37 (24,8) 117 (25,0) 

Cefaléia 82 (26,7) 37 (24,8) 119 (25,4) 

Calafrio 56 (17,6) 24 (16,1) 80 (17,1) 

Mioartralgia 54 (16,9) 23 (15,4) 77 (16,5) 

Vômito 14 (4,4) 8 (5,4) 22 (4,7) 

Dores abdominais 10 (3,1) 4 (2,7) 14 (3,0) 

Tontura 7 (2,2) 3 (2,0) 10 (2,1) 

Astenia 7 (2,2) 2 (1,3) 9 (1,9) 

Náusea 4 (1,3) 7 (4,7) 11 (2,4) 

Sudorese 4 (1,3) 1 (0,7) 5 (1,1) 

Falta de apetite 1 (0,3) 0 (0,0) 1 (0,2) 

Tosse 0 (0,0) 2 (1,3) 2 (0,4) 

Prurido 0 (0,0) 1 (0,7) 1 (0,2) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Sintomas individuais em 
gestantes infectadas por P. vivax (Pv) e por P. falciparum (Pf). 

 

Na tabela 18 está demonstrada uma análise univariada da associação de 

fatores como idade, história pregressa para malária, espécie do parasita e 

parasitemia (variáveis independentes) com a presença de sintomas (variável 

dependente). Nesta análise, uma quantidade de malária prévia à gestação (menor 

que 10 infecções) e a parasitemia (menor que 1000 parasitas/μl) mostraram 

associação significativa. 
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Tabela 18 - Análise univariada de possíveis preditores de sintomas associados aos 
casos de malária nas gestantes. 

Fatores Sintomática 
(n=145) 

Assintomática 
(n=37) 

Total 
(n=182) OR (IC95%) p2 

Idade 
<18 anos 
≥ 18 anos 

 
11 (18,6) 
26 (21,1) 

 
48 (81,4) 
97 (78,9) 

 
59 (32,4) 

123 (67,6) 

 
1,17 (0,53-2,57) 

1 
0,696 

História de malária 
nos últimos 2 meses 
Não 
Sim 

 
 

28 (18,2) 
9 (32,1) 

 
 

126 (81,8) 
19 (67,9) 

 
 

154 (84,6) 
38 (15,4) 

 
 

1 
0,47 (0,19-1,16) 

0,092 

Número de infecções 
prévias 
< 10 infecções 
≥ 10 infecções 

 
 

114 (84,4) 
31 (66,0) 

 
 

21 (15,6) 
16 (34,0) 

 
 

135 (74,2) 
47 (25,8) 

 
 

2,80 (1,28-6,11) 
1 

0,007 

Espécie do plasmódio 
P. vivax 
P. falciparum 

 
101 (76,5) 
44 (88,0) 

 
31 (23,5) 
6 (12,0) 

 
132 (72,5) 
50 (27,5) 

 
1 

2,25 (0,87-5,84) 
0,087 

Parasitemia1 
< 1000 parasitas/μl 
≥ 1000 parasitas/μl 

 
57 (64,0) 
88 (94,6) 

 
32 (36,0) 

5 (5,4) 

 
89 (49,0) 
93 (51,0) 

 
0,10 (0,03-0,30) 

1 
<0,001 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Odds ratio (OR). 
1 Refere-se ao número de cópias de DNA/μl de sangue. 
2 Teste de Mantel-Haenszel. 
 

Após a aplicação dos modelos de regressão logística foi observada 

associação estatisticamente significativa somente entre a presença de sintomas e o 

número de infecções prévias relatadas (p<0,05), bem como com a parasitemia 

(p<0,001) (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Modelos de regressão logística (análise multivariada) para a presença 
de sintomas associados aos casos de malária em gestantes. 

Fatores OR não ajustada 
(IC95%) p2 OR ajustada 

(IC95%)  p3 

História de malária nos 
últimos 2 meses 

0,47 (0,19-1,16) 0,092 0,60 (0,22-1,67) 0,329 

Número de infecções prévias 
(< 10 infecções) 2,80 (1,28-6,11) 0,007 2,52 (1,08-5,89) 0,032 

Espécie do plasmódio (Pf) 2,25 (0,87-5,84) 0,087 1,61 (0,57-4,53) 0,366 
Parasitemia (< 1000 
parasitas/μl)1 0,10 (0,03-0,30) <0,001 0,11 (0,04-0,31) <0,001 

1 Refere-se ao número de cópias de DNA/μl de sangue. 
2 Teste de Mantel-Haenszel. 
3 Regressão logística ajustada pelas demais variáveis. 
 



120 

 
 

O tempo entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico para 

malária foi, de modo geral, de 2 [1-4] dias. Nas gestantes que apresentaram malária 

vivax este tempo foi de 2 [1-3] dias e para as que apresentaram malária falciparum 

foi de 3 [1-4] dias (teste de Mann Whitney, p=0,120). 

Conforme demonstrado na tabela 20, o tratamento mais utilizado foi a 

cloroquina (59,9%), sendo este o tratamento de escolha para a grande maioria das 

gestantes que tiveram malária por P. vivax (82,6%). Para o tratamento da malária 

causada por P. falciparum, foram utilizados quinino associado à clindamicina 

(44,0%) e artemeter associado à lumefantrina (42,0%). O artemeter intramuscular 

sem clindamicina foi utilizado para tratar somente um caso de malária por P. 

falciparum durante o primeiro trimestre gestacional. 

 

Tabela 20 - Esquema do tratamento administrado à gestante após o diagnóstico de 
cada caso de malária, por espécie de plasmódio. 

Esquema terapêutico Pv (n=132) Pf (n=50) Total (n=182) 

Cloroquina1 109 (82,6) 0 (0,0) 109 (59,9) 

Quinino + Clindamicina2 0 (0,0) 22 (44,0) 22 (12,1) 

Quinino3 0 (0,0) 4 (8,0) 4  (2,2) 

Artemeter + Lumefantrina4 1 (0,7) 21 (42,0) 22 (12,1) 

Artemeter5 1 (0,7) 1 (2,0) 2 (1,1) 

Não identificado6 21 (16,0) 2 (4,0) 23 (12,6) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Casos de malária em gestantes 
infectadas por P. vivax (Pv) e por P. falciparum (Pf). 
1 Cloroquina 10mg/kg no primeiro dia e 7,5mg/kg no segundo e no terceiro dia. 
2 Quinino 10mg/kg, 8/8 horas, por 3 dias + Clindamicina 6mg/kg, 6/6 horas, por 5 dias. 
3 Quinino 30mg/kg, 8/8 horas, por 7 dias. 
4 Artemeter 80mg associado a Lumefantrina 480mg, 12/12h, por 3 dias. 
5 Artemeter intramuscular 3,2mg/kg no primeiro dia e 1,6mg/kg durante mais 4 dias, totalizando 5 dias 
de tratamento. 
6 Não se conseguiu identificar o tratamento realizado durante o seguimento, ou houve diagnóstico 
positivo pela PET-PCR e negativo por microscopia ou o diagnóstico foi feito dias após o parto e fora 
da abrangência do estudo. 
 

Curiosamente 20 casos de malária falciparum que ocorreram no segundo ou 

terceiro trimestre foram tratados com quinino associado a clindamicina quando 

poderia ser administrado com segurança o artemeter associado à lumefantrina. Além 

disso, um caso de P. vivax foi tratado com artemeter intramuscular devido a suspeita 

de resistência a cloroquina e outro caso foi tratado com artemeter associado à 

lumefantrina devido a um equívoco no diagnóstico pelo serviço de notificação local. 
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Das 84 gestantes que apresentaram malária vivax, somente 29 (35%) 

receberam esquema para prevenção das recaídas com cloroquina semanal por 12 

semanas e um pouco mais de dois terços (20) o fizeram imediatamente após a 

primeira infecção, cinco somente após a segunda e quatro após a terceira infecção. 

No entanto, 24 (44%) gestantes que não fizeram uso da profilaxia tiveram 

somente uma infecção dentro de 12 semanas antecedentes ao parto e 16 (29%) 

tiveram mais de uma infecção até o momento do parto, com uma média de 11 

semanas entre as infecções. 

 As gestantes que realizaram o esquema profilático com cloroquina (Pfx) para 

P. vivax apresentaram um maior nível de hemoglobina no momento do parto (12,4 

[11,2-13,0] g/dl) em relação àquelas que não o fizeram (11,3 [10,2-12,0] g/dl), sendo 

a diferença entre estes dois grupos estatisticamente significativa (teste post hoc de 

Dunn, p<0,01) (Figura 45). Somado a isto, as gestantes que não receberam a 

profilaxia (nPfx) apresentaram um nível de hemoglobina mais baixo e 

estatisticamente significativo em relação as não infectadas (11,8 [11,1-12,8] g/dl) 

(teste post hoc de Dunn, p<0,05) e um nível próximo daquelas que apresentaram 

malária por P. falciparum (11,5 [10,8-12,2]). 

 

Figura 45 - Nível de hemoglobina nos grupos que receberam e não receberam 
profilaxia para malária durante a gestação. 

 
Os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p=0,001) com teste post hoc de Dunn 
para múltiplas comparações. Grupo P. vivax que recebeu a profilaxia (Pv Pfx) após o primeiro 
episódio de malária e que não realizou profilaxia (Pv nPfx). Grupo não infectado (NI) e infectado por 
P. falciparum (Pf). * e ** representam p<0,05 e p<0,01, respectivamente. 
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5.6 Malária placentária 
 

Como informado anteriormente, 15,2% (44/290) das gestantes tiveram 

malária no período pré-parto e no parto, porém 39 apresentaram evidências 

histológicas de infecção placentária, resultando em uma incidência de malária 

placentária de 13,5%. Destas, somente nove (3,1%) apresentavam infecção ativa 

aguda e três (1,0%) infecções crônicas, enquanto 27 (9,3%) apresentaram infecção 

placentária passada. Contudo, não foi detectado qualquer caso de infecção crônica 

da placenta por P. vivax (Tabela 21). 

Interessantemente, a malária placentária passada foi determinada por uma 

infecção que ocorreu, em média, 28 dias antes do parto e apresentou 2125 ± 4555 

parasitas/μl de sangue periférico para P. vivax. Para aquelas identificadas como não 

infectadas, a última infecção ocorreu, em média, 65 dias antes do parto com uma 

parasitemia periférica de 1591 ± 2695 parasitas/μl. Distintivamente para o P. 

falciparum, nas gestantes onde se detectou malária placentária passada, a última 

infecção se deu 85 dias antes do parto com uma parasitemia de 6369 ± 7117 

parasitas/μl, diferindo das não infectadas que apresentaram 36 dias a mais entre a 

última infecção e o parto e uma parasitemia mais baixa (4453 ± 9520 parasitas/μl). 

 

Tabela 21 - Classificação da malária placentária por grupo de gestantes. 
Malária placentária NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) Total 

Não infectada 160 (100,0) 75 (89,3) 16 (34,8) 251 (86,6) 

Infecção ativa aguda 0 (0,0) 3 (3,6) 6 (13,0) 9 (3,1) 

Infecção ativa crônica 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (6,5) 3 (1,0) 

Infecção passada 0 (0,0) 6 (7,1) 21 (45,7) 27 (9,3) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). Teste exato de Fisher, 
p<0,001. 
 

A tabela 22 mostra a relação entre a paridade e o tipo de malária placentária. 

Cerca de 7% (9/135) das primigestas e 5% (3/63) secundigestas apresentaram 

infecção ativa nas suas placentas, enquanto que nenhuma multigesta apresentou 

este tipo de infecção. O maior nível de infecções passadas foi detectado nas 

mulheres com uma ou nenhuma gestação anterior (13,7%), porém nas multigestas 

estes níveis também foram expressivos. 
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Tabela 22 - Relação entre paridade e tipo de malária placentária. 

Malária placentária 
Primigesta 

(n=135) 
Secundigesta 

(n=63) 
Multigesta 

(n=92) 
Total 

Não infectada 114 (84,4) 57 (90,5) 80 (87,0) 251 (86,6) 

Infecção ativa aguda 6 (4,4) 3 (4,8) 0 (0,0) 9 (3,1) 

Infecção ativa crônica 3 (2,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,0) 

Infecção passada 12 (8,9) 3 (4,8) 12 (13,0) 27 (9,3) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Teste exato de Fisher, p=0,083. 
 

Em relação à parasitemia placentária detectada pela PCR, de modo geral, as 

medianas foram mais elevadas em primigestas (n=13) e secundigestas (n=5) do que 

em multigestas (n=7) (62 [2-2800], 418 [4-11746] e 2 [1-30] cópias de DNA/μl de 

sangue, respectivamente) (teste de Kruskal-Wallis, p=0,079). No entanto, quando 

comparamos as medianas das parasitemias das primigestas (4,5 [1-956]) com as 

das multigestas (5,6 [3-30]) que apresentaram somente episódios de P. vivax 

durante a gestação, não observamos diferença estatística significante entre os 

grupos (teste de Mann Whitney, p=0,660). 

A mediana do peso (2365 [1530-3440] gramas) e a idade gestacional (35 [27-

38] semanas) para os neonatos no momento do parto apresentaram-se muito 

reduzidos quando a infecção ativa crônica por P. falciparum foi detectada em relação 

às gestantes não infectadas (3258 [2983-3530] gramas) e (40 [39-40] semanas). 

A avaliação da malária placentária, por histologia, evidenciou a presença de 

eritrócitos infectados por P. vivax e por P. falciparum na forma de trofozoíta (Figura 

46). No entanto, somente foram encontrados eritrócitos infectados com esquizontes 

para P. falciparum no espaço interviloso (Figura 47). 
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Figura 46 - Fotomicrografias de eritrócitos infectados por P. vivax e P. falciparum no 
sangue periférico e placentário. 

 
Presença de eritrócitos infectados com trofozoítas (seta) de P. vivax e P. falciparum no sangue 
periférico (A e C, respectivamente) e no espaço interviloso da placenta (B e D, respectivamente). 
Nota-se ainda a presença de um gametócito de P. falciparum (cabeça de seta) no sangue periférico 
(C). Esfregaços sanguíneos coletados no momento do parto, corados pelo método de Giemsa e 
visualizados com aumento de 100 vezes (A e C). Cortes histológicos de placentas, corados em H&E 
e visualizados com aumento de 63 vezes (B) e 100 vezes (D). 
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Figura 47 - Fotomicrografias de eritrócitos infectados com esquizontes de P. 
falciparum no espaço interviloso da placenta. 

 
Imunofluorescência de um corte histológico de uma placenta infectada por P. falciparum 
demonstrando a presença de esquizontes em eritrócitos no espaço interviloso (setas) (D). 
Autofluorescência dos eritrócitos detectada pelo filtro para GFP (A). Marcação para citoqueratina (B). 
Núcleos celulares corados com DAPI (C) e a combinação (merge) de todas as camadas (D). Aumento 
de 63 vezes. 
 

A avaliação de placentas infectadas por microscopia eletrônica de 

transmissão nos permitiu visualizar as características ultraestruturais de um eritrócito 

infectado por P. falciparum apresentando knobs (Figura 48). Por problemas 

logísticos e de diagnóstico no momento do parto, não foi possível a obtenção de 

tecido placentário contendo eritrócitos infectados por P. vivax para avaliação por 

microscopia eletrônica. 
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Figura 48 - Fotomicrografias de eritrócito infectado por P. falciparum no espaço 
interviloso da placenta por microscopia eletrônica de transmissão. 

 
Microscopia eletrônica de transmissão de um corte histológico contendo um eritrócito infectado por P. 
falciparum no espaço interviloso placentário. Observa-se a camada de sinciciotrofoblasto (seta) de 
uma vilosidade coriônica (A). Observa-se um eritrócito infectado por P. falciparum com o citoplasma 
contendo grânulos de ribossomos, vacúolos e hemozoína (cabeça de seta), bem como a membrana 
eritrocitária distorcida pela presença de protusões superficiais (knobs, setas). Aumento de 5000 e 
12000 vezes, respectivamente. 
 

Quando se utilizou a PET-PCR para o diagnóstico de malária placentária, 

ficou evidenciado uma positividade para 25 gestantes (8,6%) do total e destas, 

somente 14 eram positivas por histologia. Desta forma a PET-PCR registrou uma 

sensibilidade de apenas 35,9% (IC95%: 21,2-52,8). De 251 que foram negativas por 

histologia, onze foram positivas pela PET-PCR, traduzindo-se em uma 

especificidade de 95,6% (IC95%:  92,3-97,8) (Tabela 23 e 24). 

 
Tabela 23 - Resultado da PET-PCR comparado à histologia placentária. 

 
Histologia placentária 

positiva 
Histologia placentária 

negativa 
Total 

PET-PCR positivo 14 (35,9) 11 (4,4) 25 (8,6) 

PET-PCR negativo 25 (64,1) 240 (95,6) 265 (91,4) 

Total 38 (100,0) 251 (100,0) 290 (100,0) 

As variáveis estão representadas em número absoluto (percentual). Teste do Qui-quadrado, p<0,001. 
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Tabela 24 - Performance do diagnóstico da PET-PCR usando a histologia 
placentária como padrão-ouro. 
Performance % (IC95%) 

Sensibilidade 35,9 (21,8-54,1) 

Especificidade 95,6 (92,3-97,8) 

Valor Preditivo Positivo 56,0 (34,9-75,6) 

Valor Preditivo Negativo 90,6 (86,8-94,1) 

 

O resultado entre o diagnóstico da malária placentária pela PET-PCR e por 

histologia mostrou um índice Kappa (Cohen) de 0,37 (IC95%: 0,21-0,53), apontando 

uma concordância regular, porém abaixo de moderada. 

A média da parasitemia das 14 amostras que apresentaram resultados 

positivos tanto pela qPCR, quanto pela histologia, foi de 8246 ± 17678 cópias de 

DNA/μl de sangue e a mediana foi de 659 (6-3781) cópias de DNA/μl de sangue. No 

entanto, quatro gestantes que apresentaram malária placentária detectada por 

histologia, apresentaram parasitemias muito baixas pela qPCR, sendo duas 

associadas à malária placentária passada (1 e 6 cópias de DNA/μl), uma associada 

a malária placentária ativa aguda (3 cópias de DNA/μl) e outra à malária ativa 

crônica (2 cópias de DNA/μl). Todas as outras 10 amostras em que o parasita foi 

identificado também por histologia apresentaram acima de 62 cópias de DNA/μl de 

sangue. Para aqueles que foram positivos somente pela PET-PCR, a média e a 

mediana da parasitemia foram de 9 ± 11 e 3 (1-14) cópias de DNA/μl, 

respectivamente. 

Por fim, na população restrita a este estudo, não foi detectada a presença de 

parasitas pela qPCR no sangue do cordão umbilical. 

 

5.7 Alterações anatomopatológicas e macroscópicas 
 

 A placenta e seus anexos de gestantes que apresentaram malária por P. 

vivax apresentaram uma menor mediana para o peso (537,8 [484,1-605,0]) do que o 

grupo não infectado (578,7 [510,7-658,2] gramas) e P. falciparum (542 [464,9-587,1] 

gramas), no entanto a diferença foi estatisticamente significativa somente para P. 

falciparum em relação aos outros grupos (teste post hoc de Dunn, p<0,05) (Figura 

49). 
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Figura 49 - Peso placentário e anexos (cordão umbilical e membrana) por grupo de 
gestantes. 

 
Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p=0,004) com teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por 
P. falciparum (Pf). * representa p<0,05. 
 

 Não foram encontradas diferenças nas proporções da maioria das alterações 

anatomopatológicas macroscópicas nas faces materna (Figura 50) e fetal (Figura 51) 

das placentas e de seus anexos (cordão umbilical e membrana). No entanto, houve 

uma diferença entre as proporções do tipo de inserção entre os grupos não infectado 

e infectado por P. vivax e por P. falciparum (teste exato de Fisher, p=0,046) (Tabela 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 
 

Figura 50 - Alterações anatomopatológicas macroscópicas na face materna das 
placentas. 

 
Face materna placentária apresentando regiões com intensas lesões puntiformes endurecidas, de 
coloração esbranquiçada e distribuídas difusamente, caracterizando a calcifilaxia (A), presença de 
coágulo inserido nos cotilédones (círculo amarelo) e extraído (inserto ampliado) (B), regiões com área 
de infarto (seta) (C) e lesões nos cotilédones sendo demonstradas pela sua ausência ou rompimento 
de suas junções (cabeça de seta) (D). 
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Figura 51 - Alterações anatomopatológicas macroscópicas na face fetal observadas 
nas das placentas. 

 
Faces fetais de placentas apresentando o cordão umbilical com inserção central (A), exêntrica (B), 
marginal (C) e velamentosa (D). Nó verdadeiro no cordão umbilical (E). União da membrana à 
placenta (cabeça de setas) com disposição circunvalada (F). Alteração da coloração da membrana 
fetal para opaca (G) e verde, devido a impregnação por mecônio (H). 
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 Verificou-se, para todos os grupos, que as alterações mais frequentes na face 

materna foram a presença de calcifilaxia e lesão no cotilédone. A presença de 

coágulo apresentou-se em menor proporção. Regiões com presença de infarto 

estiveram presentes em pouco mais da metade das placentas. 

 Em relação à face fetal, a inserção excêntrica do cordão umbilical esteve 

presente em mais de 70% das placentas. Já a presença de nó verdadeiro nesta 

estrutura foi um evento raro (menor que 2%). 

 A maioria das membranas fetais estava disposta marginalmente na placenta, 

bem como apresentaram coloração normal, embora uma maior proporção de 

coloração opaca tenha sido notada no grupo de gestantes infectadas por P. vivax. 

 
Tabela 25 - Frequência das alterações anatomopatológicas macroscópicas na face 

materna e fetal das placentas. 
Alterações NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) p1 

Face Materna     

Calcifilaxia 130 (81,3) 71 (84,5) 38 (82,6) 0,815 

Infarto 99 (61,9) 50 (59,5) 31 (67,4) 0,675 

Coágulo 15 (9,4) 14 (16,7) 4 (8,7) 0,216 

Lesão no cotilédone 134 (83,8) 76 (90,5) 39 (84,8) 0,349 

Face Fetal - Cordão Umbilical 
Inserção 

Central 
Excêntrica 
Marginal 
Velamentosa 

 

27 (16,9) 

112 (70,0) 

17 (10,6) 

4 (2,5) 

 

4 (4,8) 

64 (76,1) 

15 (17,9) 

1 (1,2) 

 

7 (15,2) 

36 (78,3) 

3 (6,5) 

0 (0,0) 

0,046 

Presença de nós no 
cordão umbilical 

2 (1,3) 1 (1,2) 0 (0,0) 1,000 

Face Fetal - Membrana 
Disposição 

Marginal 
Circunvalada 

 

158 (98,8) 

2 (1,3) 

 

81 (96,4) 

3 (3,6) 

 

45 (97,8) 

1 (2,2) 

 

0,373 

 

Cor 
Normal 
Verde 
Opaca 

 

130 (81,3) 

28 (17,5) 

2 (1,3) 

 

70 (83,3) 

10 (11,9) 

4 (4,8) 

 

39 (84,8) 

7 (15,2) 

0 (0,0) 

0,317 

1 Teste exato de Fisher. 
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5.8 Alterações histopatológicas 
 

Foram analisados 13 parâmetros histológicos que abrangeram o espaço 

interviloso, as vilosidades coriônicas e os vasos fetais. As alterações avaliadas de 

forma quantitativa e qualitativa foram: agregados nucleares sinciciais, necrose 

fibrinóide, depósito de fibrina, calcificação, edema, índice de proliferação celular, 

vascularidade vilosa, presença de corangiose, infiltrado inflamatório, presença do 

parasita e distribuição da hemozoína. Todos os parâmetros foram encontrados nas 

placentas nos grupos estudados, porém foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos somente para os agregados nucleares 

sinciciais (teste de Kruskal-Wallis, p=0,009), o depósito de fibrina (teste de ANOVA, 

p=0,001), o infiltrado inflamatório por CD45+ e CD68+ (teste de Kruskal-Wallis, 

p<0,001 e p<0,0001, respectivamente) e a hemozoína (teste exato de Fisher, 

p<0,001). 

Quando a malária placentária foi confirmada por análise histopatológica (de 

acordo com a presença de hemozoína e/ou parasitas), este achado foi 

significantemente associado com o aumento de agregados nucleares sinciciais, 

presença de parasita e de hemozoína e infiltrado inflamatório por CD45+ e CD68+ 

(Tabela 26). 
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Tabela 26 - Relação entre presença de malária placentária e de alterações 
histológicas entre as gestantes. 

Alterações 
Malária placentária (Histologia) 

p 
Não (n=252) Sim (n=38) 

Agregados nucleares sinciciais 14,0 [13,8-15,5] 16,5 [14,9-19,8] 0,0192 
Hemozoína 

Ausente 
Leve 
Moderada 

 
252 (100,0) 

0 (0,0) 
0 (0,0) 

 
4 (10,8) 

19 (51,4) 
14 (37,8) 

<0,0013 

Parasita 
Ausente 
Presente 

 
252 (100,0) 

0 (0,0) 

 
26 (68,4) 
12 (31,6) 

<0,0013 

Infiltrado inflamatório por 
leucócitos (CD45+) 16 [17,5-20,4] (249) 21 [19,1-29,3] 0,0402 

Infiltrado inflamatório por 
mononucleares (CD68+) 5 [6,0-7,3] (251) 8 [7,5-13,9] 0,0022 

Depósito de fibrina (score) 2,2 ± 0,6  2,3 ± 0,7 0,5714 
Corangiose 

Ausente 
Presente 

 
244 (96,8) 

8 (3,2) 

 
37 (97,4) 

1 (2,6) 
0,6663 

Edema 
Ausente 
Focal 
Difuso 

 
232 (92,1) 

13 (5,2) 
7 (2,8) 

 
34 (89,5) 

3 (7,9) 
1 (2,6) 

0,6873 

Calcificação 
Ausente 
Focal 
Difuso 

 
142 (56,4) 
93 (36,9) 
17 (6,8) 

 
17 (44,7) 
14 (36,8) 
7 (18,4) 

0,0553 

Necrose fibrinóide1 4,6 [4,7-5,4] 4,7 [4,3-6,0] 0,6232 

Índice de proliferação 3,6 [3,6-4,1] (249) 3,8 [3,6-4,9] (37) 0,221 
Taxa de capilarização 4,0 [4,0-4,2] (238) 4,4 [3,9-4,6] (34) 0,145 

As variáveis estão representadas em mediana [intervalo interquartil], ou em média ± desvio-padrão ou 
em número absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável.  
1 Percentual de área total afetada. 
2 Teste de Mann-Whitney. 
3 Teste exato de Fisher. 
4 Teste t de Welch. 
 

Para os agregados nucleares sinciciais, foi observada uma diferença 

estatística significativa somente entre o grupo Pv (16%, IC95%: 15,2-18,7) e o grupo 

não infectado (13,0%, IC95%: 12,9-14,8) (teste post hoc de Dunn, p<0,01) (Figura 

52A). Estes agregados nucleares sinciciais eram formados principalmente por nós 

sinciciais verdadeiros que também apresentaram uma diferença estatística 

significativa entre os grupos Pv (9,0%, IC95%: 8,4-10,4) e NI (7,0%, IC95%: 7,0-8,2) 
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(teste post hoc de Dunn, p<0,01) (Figura 52B). Esta diferença não foi observada 

para os nós sinciciais tipo ponte e broto entre qualquer grupo (Figura 52C e D). 

 

Figura 52 - Percentual de agregados nucleares sinciciais em cortes histológicos de 
placentas por grupo. 

 
Agregados nucleares sinciciais (A), nós sinciciais verdadeiros (B), nós do tipo ponte (C) e do tipo 
broto (D). Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por 
P. falciparum (Pf). ** representa p<0,01. 

 

Também foi observado diferença entre as médias do score para o depósito de 

fibrina perivilosa entre as gestantes não infectadas (2,1 ± 0,6) e as gestantes com 

malária vivax (2,4 ± 0,6) (teste post hoc de Tukey, p<0,001) (Figura 53). 
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Figura 53 - Distribuição do score para o depósito de fibrina por grupo estudado. 

 
Os dados foram comparados pelo teste de ANOVA com teste post hoc de Tukey para múltiplas 
comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). *** representa p<0,001. 

 

Para o infiltrado inflamatório por leucócitos totais (Figura 54A) ou por 

monócitos/macrófagos (Figura 54B) foram observadas diferenças estatísticas 

significativas entre o grupo de gestantes infectadas por P. vivax (21 [14-28] e 8 [6-

13], respectivamente) e o grupo não infectado (16 [10-21] e 4 [2-6], respectivamente) 

(teste post hoc de Dunn, p<0,01 e p<0,001, respectivamente). O número de células 

CD45+ e CD68+ também foi maior para Pf (20 [12-32] e 7 [5-14], respectivamente) 

em relação ao grupo não infectado (teste post hoc de Dunn, p<0,05 e p<0,001, 

respectivamente). 

 
Figura 54 - Infiltrado inflamatório no espaço interviloso de placentas por grupo de 

gestantes. 

 
Número de células CD45+ (leucócitos totais) (A) e CD68+ (monócitos/macrófagos) (B) em dez 
campos de 40x. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de 
Dunn para múltiplas comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax 
(Pv) ou por P. falciparum (Pf). *, ** e *** representam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente. 
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Nenhuma placenta apresentou uma grande intensidade na quantidade de 

hemozoína (Tabela 27). No entanto, 60,8% das gestantes que tiveram malária 

falciparum apresentaram um depósito de pigmento malárico no tecido placentário 

que variou sua intensidade de leve a moderada, sendo esta diferença muito 

significativa tanto em relação ao grupo não infectado, quanto ao grupo Pv. A 

frequência da hemozoína no grupo Pv foi menor e mais branda (8,3%) do que a 

observada no grupo Pf, porém também apresentou diferença significativa em relação 

ao grupo não infectado. Ressalta-se que todos os casos em que a hemozoína foi 

detectada nas infecções por P. vivax, ela esteve relacionada à infecção no terceiro 

trimestre e mais da metade destas infecções (57%) ocorreram até 2 dias antes do 

parto. 

 

Tabela 27 - Frequência da hemozoína e sua distribuição semi-quantitativa no tecido 
placentário. 

Hemozoína NI (n=160) Pv (n=84) p1 Pf (n=46) p2 

Ausente 160 (100,0) 77 (91,7) 

< 0,001 

18 (39,2) 

< 0,001 
Leve 0 (0,0) 7 (8,3) 14 (30,4) 

Moderada 0 (0,0) 0 (0,0) 14 (30,4) 

Intensa 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Os dados são apresentados como número absoluto (percentual). Teste exato de Fisher, p<0,001. 
Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
1 Valor de p para comparação entre Pv e NI. 
2 Valor de p para comparação entre Pf e os grupos NI e Pv. 
 

Não houve diferença entre o percentual da área de tecido placentário afetado 

pela necrose fibrinóide com as infecções por Plasmodium durante a gestação (Pf = 

8,0% e Pv = 6,8%) em relação ao grupo não infectado (6,3%), nem tão pouco entre 

o percentual da área total afetada entre todos os grupos (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Percentual de necrose fibrinóide por área de tecido placentário e por 
área total afetada, por grupo de gestantes. 

Necrose fibrinóide NI (n=160) Pv (n=84) Pf (n=46) p 

Percentual da área de 
tecido viloso afetada (%) 

6,3 [6,7-8,2] 6,8 [6,9-8,7] 8,0 [6,4-8,8] 0,496 

Percentual da área total 
afetada (%) 

4,6 [4,4-5,4] 4,7 [4,7-5,9] 5,3 [4,3-5,9] 0,413 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil] e foram comparados pelo teste de 
Kruskal-Wallis. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). 

 

Mais da metade das placentas do grupo Pv (53,6%) apresentaram 

calcificações focais ou difusas diferindo das proporções do grupo Pf (43,5%), porém 

estes grupos não apresentaram diferença significativa entre suas proporções 

quando comparado ao grupo não infectado (Tabela 29). Também não foram 

observadas diferenças significativas entre as proporções de edema encontradas nas 

placentas dos grupos analisados (Tabela 30). 

 

Tabela 29 - Frequência da calcificação e sua distribuição semi-quantitativa no tecido 
placentário. 

Calcificação NI (n=160) Pv (n=84) p1 Pf (n=46) p2 

Ausente 94 (58,8) 39 (46,4) 

0,088 

26 (56,5) 

0,456 Focal 57 (35,6) 35 (41,7) 15 (32,6) 

Difusa 9 (5,6) 10 (11,9) 5 (10,9) 
Os dados são apresentados como número absoluto (percentual) e foram comparados pelo teste do 
Qui-quadrado, p=0,245. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou 
por P. falciparum (Pf). 
1 Valor de p para comparação entre Pv e NI. 
2 Valor de p para comparação entre Pf e os grupos NI e Pv. 
 

Tabela 30 - Frequência do edema e sua distribuição semi-quantitativa no tecido 
placentário. 

Edema NI (n=160) Pv (n=84) p1 Pf (n=46) p2 

Ausente 149 (93,1) 77 (91,7) 

0,723 

40 (87,0) 

0,247 Focal 8 (5,0) 4 (4,7) 4 (8,7) 

Difusa 3 (1,9) 3 (3,6) 2 (4,3) 
Os dados são apresentados como número absoluto (percentual) e foram comparados pelo teste 
exato de Fisher, p=0,563. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou 
por P. falciparum (Pf). 
1 Valor de p para comparação entre Pv e NI. 
2 Valor de p para comparação entre Pf e os grupos NI e Pv. 
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Não se observou diferença no percentual do índice de proliferação celular 

entre os grupos não infectado (3,6 [2,6-4,8]), Pv (3,8 [2,6-4,5]) e Pf (3,8 [3,0-4,9]) 

(Figura 55).  

 

Figura 55 - Índice de proliferação celular por grupo de gestantes. 

 
Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis (p=0,767) com teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por 
P. falciparum (Pf). 
 

Em relação à vascularização vilosa, não foi observado diferença estatística 

significativa entre as medianas de qualquer grupo, seja relacionado a quantificação 

dos vasos por vilosidades (Figura 56A) ou a razão do número de vasos por área 

vilosa (Figura 56B). 

 

Figura 56 - Vascularidade vilosa por grupo de gestantes. 

 
Vascularidade vilosa foi definida como a média da quantidade de vasos em 10 vilosidades coriônicas. 
Os dados foram comparados pelo teste de ANOVA com teste post hoc de Tukey para múltiplas 
comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). 
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A corangiose não apresentou alteração significativa, mantendo praticamente 

as mesmas frequências de distribuição entre os grupos estudados (Tabela 31). 

 
Tabela 31 - Frequência da ocorrência de corangiose nas gestantes estudadas. 

Corangiose NI (n=160) Pv (n=84) p1 Pf (n=46) p2 

Ausente 155 (96,9) 82 (97,6) 
0,545 

44 (95,7) 
0,654 

Presente 5 (3,1) 2 (2,4) 2 (4,3) 
Os dados são apresentados como número absoluto (percentual) e foram comparados pelo teste 
exato de Fisher, p=0,563. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou 
por P. falciparum (Pf). 
1 Valor de p para comparação entre Pv e NI. 
2 Valor de p para comparação entre Pf e os grupos NI e Pv. 
 

 Ao analisar as alterações histológicas pelos perfis clínicos e epidemiológicos 

das gestantes infectadas por P. vivax e não infectadas, verificou-se que a 

quantidade de gestação determinou uma maior média, mediana e frequência para a 

maioria dos parâmetros avaliados entre primigestas infectadas por Pv e primigestas 

não infectadas (Tabela 32), embora a diferença existente entre estes grupos tenha 

sido significativa somente para o infiltrado mononuclear (teste post hoc de Dunn, 

p<0,001) e para a hemozoína (teste exato de Fisher, p<0,001). 
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Tabela 32 - Distribuição e frequência das lesões placentárias por paridade e por 
grupo de gestantes infectadas e não infectadas. 

Lesão placentária NI P (n=78) NI M (n=82) Pv P (n=37) Pv M (n=47) p 
Agregados nucleares 
sinciciais 

13 [10-17] 13 [10-17] 15 [12-23] 16 [12-22] 0,0201 

Depósito de fibrina 
(score) 

2,2 ± 0,6 2,0 ± 0,6 2,5 ± 0,6 2,3 ± 0,6 0,0082, a 

Leucócitos (CD45+) 17 [11-24] 14 [9-20] (80) 21 [14-31] 22 [13-26] (46) <0,0011, b 

Mononucleares 
(CD68+) 

5 [2-7] 4 [2-6] (81) 9 [5-15] 8 [6-11] <0,00011, c 

Necrose fibrinóide 4,4[2,6-6,1] 4,6 [2,6-6,8] 4,6 [3,0-6,3] 4,8 [3,7-7,1] 0,4511 

Vascularidade vilosa 4,0 ± 0,8 (76) 4,0 ± 0,8 (80) 4,0 ± 0,9 (35) 4,2 ± 1,0 (41) 0,6632 

Índice de 
proliferação 

3,3 [2,4-4,5] 

(76) 

3,7 [2,9-4,9] 

(81) 
3,7 [2,7-4,6] 

3,8 [2,6-4,4] 

(46) 
0,4071 

Corangiose 1 (1,3) 4 (4,9) 0 (0) 2 (4,3) 0,3453 

Edema 
Focal 
Difuso 

 

5 (6,4) 

1 (1,3) 

 

3 (3,7) 

2 (2,4) 

 

0 (0) 

2 (5,4) 

 

4 (8,5) 

1 (2,1) 

0,4353 

Calcificação 
Focal 
Difuso 

 

38 (48,7) 

6 (7,7) 

 

19 (23,2) 

3 (3,7) 

 

19 (51,4) 

3 (8,1)  

 

16 (34,0) 

7 (14,9) 

0,0013 

Hemozoína 
Leve 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

4 (10,8) 

 

3 (6,4) 
0,0013 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil], média ± desvio padrão e número 
absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv), pimigestas (P) e multigestas (M).  
1 Teste de Kruskal-Wallis, com teste post hoc de Dunn. 
2 Teste de ANOVA, com teste post hoc de Tukey. 
3 Teste do exato de Fisher. 
a O teste post hoc de Tukey mostrou diferença significativa entre NI M e Pv P (p<0,01) ou Pv M 
(p<0,05). 
b O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI M e Pv P (p<0,01) ou Pv M 
(p<0,01). 
c O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI P e Pv P (p<0,0001) ou Pv M 
(p<0,0001) e entre NI M e Pv P (p<0,0001) ou Pv M (p<0,0001). 
 

Avaliou-se também se a idade materna teve influência sobre a média, 

mediana e frequência das alterações histológicas (Tabela 33). Observou-se um 

maior incremento na maioria dos parâmetros quando as gestantes foram infectadas 

por Pv e tinham idade menor que 18 anos, embora a diferença existente entre o 

grupo de gestantes não infectadas e infectadas por Pv menores que 18 anos tenha 

sido significativa somente para o depósito de fibrina (teste post hoc de Tukey, 
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p<0,05), para o infiltrado mononuclear (teste post hoc de Dunn, p<0,001) e 

hemozoína (teste exato de Fisher, p<0,001). 

 

Tabela 33 - Distribuição e frequência das lesões placentárias por idade materna no 
momento do parto e por grupo de gestantes infectadas e não 
infectadas. 

Lesão placentária 
NI <18 
(n=18) 

NI ≥18 

(n=142) 

Pv <18 
(n=26) 

Pv ≥18 

(n=58) 
p 

Agregados 
nucleares sinciciais 

12 [7-14] 13 [10-17] 14 [10-20] 17 [13-23] <0,0011, a 

Depósito de fibrina 
(score) 

2,0 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,5 ± 0,7 2,3 ± 0,6 0,0012, b 

Leucócitos (CD45+) 19 [9-37] 
15 [10-20] 

(140) 21 [14-32] 
21 [14-27] 

(57) 
0,0021, c 

Mononucleares 
(CD68+) 

3 [1-7] 4 [2-6] (141) 10 [5-15] 8 [6-11] <0,00011, d 

Necrose fibrinóide 5,4 [2,3-6,6] 4,3 [2,6-6,6] 4,4 [3,0-6,3] 5,0 [3,6-6,9] 0,4611 

Vascularidade 
vilosa 

4,2 ± 0,9 
4,0 ± 0,8 

(138) 
4,0 ± 0,9 4,2 ± 1,0 (50) 0,3602 

Índice de 
proliferação 

3,4 [2,5-4,7] 
3,6 [2,6-4,8] 

(140) 
3,8 [2,7-4,4] 

3,8 [2,6-4,7] 

(57) 
0,9771 

Corangiose 2 (11,1) 3 (2,1) 0 (0) 2 (3,4) 0,1673 

Edema 
Focal 
Difuso 

 

2 (11,1) 

0 (0) 

 

6 (4,2) 

3 (2,1) 

 

0 (0) 

3 (11,5) 

 

4 (6,9) 

0 (0) 

0,0683 

Calcificação 
Focal 
Difuso 

 

10 (55,6) 

0 (0) 

 

47 (33,1) 

9 (6,3) 

 

14 (53,8) 

3 (11,5)  

 

21 (36,2) 

7 (12,1) 

0,0813 

Hemozoína 
Leve 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

4 (15,4) 

 

3 (5,2) 
<0,0013 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil], média ± desvio padrão e número 
absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv), menor que 18 anos ou igual ou maior que 18 anos. 
1 Teste de Kruskal-Wallis, com teste post hoc de Dunn. 
2 Teste de ANOVA, com teste post hoc de Tukey. 
3 Teste exato de Fisher. 
a O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI <18 e Pv ≥18 (p<0,01) e entre NI 
≥18 e Pv ≥18 (p<0,01). 
b O teste post hoc de Tukey mostrou diferença significativa entre NI <18 e Pv <18 (p<0,05) e entre NI 
≥18 e Pv <18 (p<0,05). 
c O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI ≥18 e Pv <18 (p<0,05) ou Pv ≥18 
(p<0,05). 
d O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI <18 e Pv <18 (p<0,001) ou Pv ≥18 
(p<0,001) e entre NI ≥18 e Pv <18 (p<0,0001) ou Pv ≥18 (p<0,0001). 



142 

 
 

O número de episódios prévios à gestação apresentou um perfil semelhante à 

análise anterior, principalmente quando a quantidade de malária prévia relatada foi 

menor que dez episódios (Tabela 34). Porém, a diferença entre o grupo de 

gestantes não infectadas e infectadas por Pv com menos de 10 episódios somente 

foi significativa para o depósito de fibrina (teste post hoc de Tukey, p<0,05), para o 

infiltrado de mononuclear (teste post hoc de Dunn, p<0,0001) e para a hemozoína 

(teste exato de Fisher, p<0,01). 

Quando as gestantes que apresentaram malária vivax, houve um aumento na 

intensidade e frequência das alterações histológicas, no entanto, este aumento foi 

mais pronunciado para o depósito de fibrina, necrose fibrinóide, calcificação e 

hemozoína quando a gestante apresentou mais de uma infecção durante a gestação 

(Tabela 35). Contudo, uma diferença significativa entre o grupo de gestantes não 

infectadas e infectadas por Pv com mais de um episódio somente foi observada para 

o depósito de fibrina (teste post hoc de Tukey, p<0,05), para o infiltrado mononuclear 

(teste post hoc de Dunn, p<0,0001) e para hemozoína (teste exato de Fisher, 

p<0,001). 
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Tabela 34 - Distribuição e frequência das lesões placentárias por quantidade de 
episódios prévios à gestação e por grupo de gestantes infectadas e 
não infectadas. 

Lesão placentária 
NI <10 

(n=142) 
NI ≥ 10 

(n=18) 

Pv <10 
(n=63) 

Pv ≥ 10 

(n=21) 
p 

Agregados 
nucleares sinciciais 

13 [10-17] 11 [8-17] 15 [11-22] 19 [13-23] 0,0041, a 

Depósito de fibrina 
(score) 

2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,3 ± 0,6 2,5 ± 0,6 0,0022, b 

Leucócitos (CD45+) 
16 [10-21] 

(140) 
15 [10-20]  

21 [14-32] 

(62) 
21 [14-27] 0,0071, c 

Mononucleares 
(CD68+) 

4 [2-7] 4 [2-6] (17) 8 [5-12] 8 [7-14] <0,00011, d 

Necrose fibrinóide 4,6 [2,7-6,8] 4,0 [2,6-6,0] 4,6 [3,1-6,3] 5,4 [3,6-8,0] 0,4561 

Vascularidade 
vilosa 

4,0 ± 0,8 

(138) 
4,2 ± 0,8  4,0 ± 0,9 (58) 4,5 ± 1,1 (18) 0,1082 

Índice de 
proliferação 

3,6 [2,7-4,7] 

(140) 
3,4 [2,2-5,2] 

3,8 [3,0-4,6] 

(62) 
3,1 [2,4-4,4] 0,9151 

Corangiose 3 (2,1) 2 (11,1) 1 (1,6) 1 (4,8) 0,1253 

Edema 
Focal 
Difuso 

 

6 (4,2) 

3 (2,1) 

 

2 (11,1) 

0 (0) 

 

2 (3,2) 

3 (4,8) 

 

2 (9,5) 

0 (0) 

0,4423 

Calcificação 
Focal 
Difuso 

 

50 (35,2) 

8 (5,6) 

 

7 (38,9) 

1 (5,6) 

 

25 (39,7) 

7 (11,1)  

 

10 (47,6) 

3 (14,3) 

0,3793 

Hemozoína 
Leve 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

 

6 (9,5) 

 

1 (4,8) 
0,0033 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil], média ± desvio padrão e número 
absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) com menos de 10 episódios ou 10 ou mais episódios 
antes da gestação atual. 
1 Teste de Kruskal-Wallis, com teste post hoc de Dunn. 
2 Teste de ANOVA, com teste post hoc de Tukey. 
3 Teste exato de Fisher. 
a O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI <10 e Pv ≥10 (p<0,05) e entre NI 
≥10 e Pv ≥10 (p<0,05). 
b O teste post hoc de Tukey mostrou diferença significativa entre NI <10 e Pv <10 (p<0,05) e entre NI 
<10 e Pv ≥10 (p<0,01). 
c O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI <10 e Pv <10 (p<0,05). 
d O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI <10 e Pv <10 (p<0,0001) ou Pv 
≥10 (p<0,0001) e entre NI ≥10 e Pv <10 (p<0,001) ou Pv ≥10 (p<0,001). 
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Tabela 35 - Distribuição e frequência das lesões placentárias pela quantidade de 
episódios na gestação atual e por grupo de gestantes infectadas e não 
infectadas. 

Lesão placentária NI (n=160) 
Pv 1 inf 
(n=48) 

Pv >1 inf 
(n=36) 

p 

Agregados nucleares 
sinciciais 

13 [10-17] 16 [11-23] 15 [12-21] 0,0081, a 

Depósito de fibrina (score) 2,1 ± 0,6 2,3 ± 0,6 2,5 ± 0,6 0,0022, b 

Leucócitos (CD45+) 16 [10-21] (158) 23 [14-30] (47) 19 [11-26] 0,00081, c 

Mononucleares (CD68+) 4 [2-6] 9 [6-14] 8 [5-11] <0,00011, d 

Necrose fibrinóide 4,6 [2,6-6,6] 4,3 [2,9-6,5] 5,1 [4,0-6,9] 0,1091 

Vascularidade vilosa 4,0 ± 0,8 (156) 4,1 ± 1,0 (43) 4,1 ± 0,9 (33) 0,6922 

Índice de proliferação 
3,6 [2,6-4,8] 

(158) 
4,0 [2,9-4,5] (47) 3,5 [2,6-4,5] 0,5401 

Corangiose 5 (3,1) 2 (4,2) 0 (0) 0,6263 

Edema 
Focal 
Difuso 

 

8 (5,0) 

3 (1,9) 

 

3 (6,3) 

2 (4,2) 

 

1 (2,8) 

1 (2,8) 

0,7743 

Calcificação 
Focal 
Difuso 

 

57 (35,6) 

9 (5,6) 

 

19 (39,6) 

6 (12,5)  

 

16 (44,4) 

4 (11,1) 

0,2383 

Hemozoína 
Leve 

 

0 (0) 

 

3 (6,3) 

 

4 (11,1) (35) 
<0,0013 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil], média ± desvio padrão e número 
absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) com 1 infecção (1 inf) ou mais de uma infecção durante 
a gestação atual (>1 inf). 
1 Teste de Kruskal-Wallis, com teste post hoc de Dunn. 
2 Teste de ANOVA, com teste post hoc de Tukey. 
3 Teste exato de Fisher. 
a O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv 1 inf (p<0,05). 
b O teste post hoc de Tukey mostrou diferença significativa entre NI e Pv >1 inf (p<0,001). 
c O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv 1 inf (p<0,001). 
d O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv 1 inf (p<0,0001) ou Pv >1 inf 
(p<0,0001). 
 

Por fim, foi verificado que gestantes que não realizaram a profilaxia para P. 

vivax apresentaram um aumento na intensidade e frequência das alterações 

histológicas placentárias em relação às gestantes não infectadas e esta diferença foi 

significativa para os agregados nucleares sinciciais (teste post hoc de Dunn, 

p<0,05), para o depósito de fibrina (teste post hoc de Tukey, p<0,001), para o 

infiltrado leucocitário (teste post hoc de Dunn, p<0,001), para o infiltrado 

mononuclear e para a hemozoína (teste exato de Fisher, p<0,01) (Tabela 36). 
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Tabela 36 - Distribuição e frequência das lesões placentárias por grupo de gestantes 
infectadas e não infectadas e pela realização de esquema profilático 
para P. vivax. 

Lesão placentária NI (n=160) Pv Pfx (n=29) Pv nPfx (n=55) p 
Agregados nucleares 
sinciciais 

13 [10-17] 14 [12-23] 16 [12-22] 0,0081, a 

Depósito de fibrina (score) 2,1 ± 0,6 2,2 ± 0,7 2,5 ± 0,6 0,00022, b 

Leucócitos (CD45+) 16 [10-21] (158) 20 [11-26]  23 [14-29] (54) 0,0011, c 

Mononucleares (CD68+) 4 [2-6] (159) 7 [5-11] 9 [6-14] <0,00011, d 

Necrose fibrinóide 4,6 [2,6-6,6] 4,8 [3,7-6,0] 4,6 [3,1-7,1] 0,4461 

Vascularidade vilosa 4,0 ± 0,8 (156) 4,1 ± 1,0 (25) 4,1 ± 0,9 (51) 0,1082 

Índice de proliferação 
3,6 [2,6-4,8] 

(158) 
3,5 [2,5-4,2] 3,9 [2,7-4,7] (54) 0,4251 

Corangiose 5 (3,1) 1 (3,4) 1 (1,8) 1,0003 

Edema 
Focal 
Difuso 

 

8 (5,0) 

3 (1,9) 

 

0 (0) 

0 (0) 

 

4 (7,3) 

3 (5,5) 

0,2953 

Calcificação 
Focal 
Difuso 

 

57 (35,6) 

9 (5,6) 

 

11 (37,9) 

4 (13,8)  

 

24 (43,6) 

6 (10,9) 

0,2183 

Hemozoína 
Leve 

 

0 (0) 

 

2 (6,9) 

 

5 (9,1) 
0,0013 

Os dados são apresentados como mediana [intervalo interquartil], média ± desvio padrão e número 
absoluto (percentual), seguido do número de amostras (n), quando variável. Grupo de gestantes não 
infectadas (NI) e infectadas por P. vivax (Pv). Realizou-se a divisão do grupo Pv em gestantes que 
receberam o esquema profilático (Pfx) e aquelas que não receberam (nPfx) após o primeiro episódio 
de malária, durante 12 semanas. 
1 Teste de Kruskal-Wallis, com teste post hoc de Dunn. 
2 Teste de ANOVA, com teste post hoc de Tukey. 
3 Teste exato de Fisher. 
a O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv nPfx (p<0,05). 
b O teste post hoc de Tukey mostrou diferença significativa entre NI e Pv nPfx (p<0,001). 
c O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv nPfx (p<0,001). 
d O teste post hoc de Dunn mostrou diferença significativa entre NI e Pv Pfx (p<0,0001) ou Pv nPfx 
(p<0,0001). 
 

5.9 Citocinas inflamatórias e anafilatoxinas 
 

As citocinas inflamatórias IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12(p70) e TNF-α analisadas a 

partir do sangue placentário não mostraram nenhuma diferença significativa entre os 

grupos infectados e não infectado (Figura 57). No entanto, a mediana do nível da 

citocina anti-inflamatória IL-10 foi significativamente maior (4,7 [3,7-6,5] pg/ml) nas 

gestantes que apresentaram malária falciparum em relação ao grupo não infectado 
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(3,9 [3,2-4,9] pg/ml) (teste post hoc de Dunn, p<0,05) (Figura 57C). As medianas dos 

níveis de IL-8 e IL-6 foram mais baixas para o grupo Pv do que para o grupo Pf e NI, 

embora não tenham apresentado diferenças significativas (Figuras 57B e D). 

 

Figura 57 - Distribuição dos níveis das citocinas inflamatórias no plasma do sangue 
placentário por grupo de gestantes. 

 
Os dados apresentados em média foram comparados pelo teste ANOVA com teste post hoc e os 
apresentados em mediana foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de 
Dunn para múltiplas comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax 
(Pv) ou por P. falciparum (Pf). * representa p<0,05. 
 

As anafilatoxinas C3a, C4a e C5a analisadas a partir do sangue placentário 

também não mostraram nenhuma diferença significativa entre os grupos infectados 

(Pv e Pf) e não infectados (Figura 58). No entanto, a mediana do nível de C3a foi 

maior para o grupo Pv (5,3 [3,7-7,3] pg/ml) em relação aos grupos não infectado (4,5 
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[3,3-6,7] pg/ml) e infectado por Pf (4,7 [3,3-5,8] pg/ml) (Figura 58A). Para C5a este 

perfil se inverteu com uma menor mediana para Pv (943,5 [699,2-1319,0] pg/ml) em 

relação ao grupo NI (1103,0 [803,3-1464] pg/ml) e Pf (1034 [653,9-1653] pg/ml) 

(Figura 58B). Já para C4a, o grupo Pf apresentou a maior mediana (46,5 [24,9-67,5] 

pg/ml), seguido do Pv (39,6 [26,9-56,2] pg/ml) e NI (33,8 [21,7-52,7] pg/ml) (Figura 

58C). 

 

Figura 58 - Distribuição dos níveis das anafilatoxinas no plasma do sangue 
placentário por grupo de gestantes. 

 
Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn para múltiplas 
comparações. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). 
 
 A presença do parasita, detectada pela PET-PCR, foi responsável pelos 

maiores níveis de IL-1β e IL-12 e de IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α quando P. vivax e P. 

falciparum foram encontrados no sangue placentário, em comparação com o grupo 

não infectado, respectivamente. Além disso, o nível de IL-10 no plasma placentário 

também foi significativamente mais elevado na presença de ambas espécies (teste 

post hoc de Dunn, p<0,01). (Tabela 37). 
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Tabela 37 - Distribuição dos níveis de citocinas (pg/ml) na presença e ausência do 
plasmódio detectado por PET-PCR nas placentas analisadas. 

 NI Pv Pf 
p 

P- (n=150) P- (n=59) P+ (n=12) P- (n=31) P+ (n=8) 

IL-1β 4,7 [3,9-6,0] 4,6 [3,7-5,9] 5,5 [4,1-8,9] 4,8 [3,8-5,7] 5,2 [3,7-8,7] 0,6712 

IL-6 
75,0  

[34,5-133,0] 

50,7  

[22,4-135,8] 

75,0  

[24,7-156,1] 

72,7  

[27,4-169,2] 

97,8  

[44,2-170,7] 
0,5962 

IL-8 
25,1  

[14,9-50,5] 

20,5 

[12,6-56,2] 

24,4  

[18,6-39,7] 

24,9 

[15,0-52,7] 

55,0  

[22,7-90,5] 
0,5132 

IL-10 3,9 [3,2-4,9] 4,2 [3,2-5,3] 5,6 [3,7-8,2]a 4,5 [3,4-6,3]b 5,5 [4,3-27,8]c 0,0012 

IL-12 3,7±0,8 3,6±0,8 4,0±1,6 3,7±0,7 3,9±0,8 0,7511 

TNF-α 5,3 [4,4-6,2] 5,3 [4,7-5,9] 5,1 [4,7-7,4] 5,4 [4,6-6,1] 5,9 [4,5-10,7] 0,8262 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão ou em mediana [intervalo interquartil]. 
Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
Presença do parasita detectada pela qPCR (P+) ou ausência (P-). 
1 Teste de ANOVA. 
2 Teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn. 
a Valor de p<0,01 para comparação com o grupo NI P- e Pv P-. 
b Valor de p<0,05 para comparação com o grupo NI P-. 
c Valor de p<0,01 para comparação com o grupo NI P- e Pv P-, e p<0,05 para comparação com o 
grupo Pf P-. 
 
 Nenhuma anafilatoxina avaliada no sangue placentário apresentou alteração 

significativa quando o plasmódio estava presente no espaço interviloso (Tabela 38). 

Porém, C4a e C5a apresentaram maiores níveis quando o P. falciparum foi 

detectado na placenta pela PCR. 

 
Tabela 38 - Distribuição dos níveis de anafilatoxinas (pg/ml) na presença e ausência 

do plasmódio detectado por PET-PCR nos grupos estudados. 
 NI Pv Pf 

p1 
P- (n=150) P- (n=59) P+ (n=12) P- (n=31) P+ (n=8) 

C3a 4,5 [3,3-6,7] 5,4 [3,8-7,4] 5,0 [3,4-6,5] 4,8 [3,3-6,0] 4,6 [2,9-4,9] 0,477 

C4a 
33,8  

[21,7-52,7] 

40,8 

[26,9-60,9] 

34,6  

[25,7-54,3] 

39,6  

[27,2-67,5] 

54,2  

[17,7-70,5] 
0,444 

C5a 
1103,0  

[803,3-1464,0] 

943,5  

[679,4-1319,0] 

896,7  

[726,9-1447,0] 

977,2  

[647,7-1653,0] 

1259,0  

[877,3-1703,0] 
0,339 

Os dados são apresentados em mediana [intervalo interquartil] e foram comparados pelo teste de 
Kruskal-Wallis. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). Presença do parasita detectada pela qPCR (P+) ou ausência (P-). 
1 Teste de Kruskal-Wallis. 
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A presença de malária placentária no momento do parto, detectada por 

histologia, foi responsável por maiores níveis de IL-1β, IL-8, IL-6, TNF-α, IL-10 e Il-

12 no grupo infectado por P. falciparum, em comparação com o grupo não infectado 

e infectado por P. vivax. Porém, somente quando a malária placentária foi 

ocasionada por P. falciparum, o nível de IL-10 apresentou diferença significativa em 

relação ao grupo não infectado (teste post hoc de Dunn, p<0,01). (Tabela 39).  

 

Tabela 39 - Distribuição dos níveis de citocinas (pg/ml) pela presença de malária 
placentária detectada por histologia nos grupos estudados. 

 NI Pv Pf 
p1 

MP- (n=150) MP- (n=62) MP+ (n=9) MP- (n=15) MP+ (n=24) 

IL-1β 4,7 [3,9-6,0] 4,9 [3,8-6,5] 4,3 [3,7-6,0] 4,1 [3,7-6,0] 5,1 [4,1-5,8] 0,482 

IL-6 
75,0  

[34,5-133,0] 

48,6 

[22,7-169,2] 

72,7  

[25,1-76,5] 

55,7  

[18,5-146,8] 

117,8  

[48,0-175,4] 
0,295 

IL-8 
25,1  

[15,0-49,9] 

23,9  

[13,4-53,2] 

18,2 

[15,0-25,8] 

22,7  

[14,5-51,1] 

39,8  

[18,5-90,3] 
0,304 

IL-10 3,9 [3,2-4,9] 4,2 [3,4-5,4] 4,2 [3,2-7,5] 4,7 [3,3-5,5] 5,0 [3,8-7,3]a 0,044 

IL-12 3,7±0,8 3,7±0,9 3,2±1,2 3,6±0,8 3,8±0,7 0,760 

TNF-α 5,3 [4,5-6,2] 5,4 [4,7-6,0] 4,8 [4,6-5,1] 5,1 [3,8-6,0] 5,5 [4,8-6,6] 0,519 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão ou em mediana [intervalo interquartil]. 
Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. falciparum (Pf). 
Malária placentária (MP) presente (+) ou ausente (-). 
1 Teste de Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn. 
a Valor de p<0,01 para comparação com o grupo NI MP- e p<0,05 para comparação com o grupo Pv 
MP-. 
 

Quando a malária placentária foi detectada por histologia no momento do 

parto, nenhuma anafilatoxina avaliada no sangue placentário apresentou alteração 

significativa (Tabela 40). Porém, o nível de C3a foi mais elevado no grupo que 

apresentou malária placentária por P. vivax. 
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Tabela 40 - Distribuição dos níveis de anafilatoxinas (pg/ml) pela presença de 
malária placentária detectada por histologia nos grupos estudados. 

 NI Pv Pf 
p1 

MP- (n=150) MP- (n=62) MP+ (n=9) MP- (n=15) MP+ (n=24) 

C3a 4,5 [3,3-6,6] 4,9 [3,7-7,0] 5,8 [5,3-13,5] 5,0 [3,3-5,8] 4,7 [3,5-5,9] 0,477 

C4a 33,8 [21,9-52,5] 39,2 [26,9-56,2] 
39,6 [28,3-

52,5] 

38,0 [27,2-

67,5] 

54,1 [19,4-

70,3] 
0,444 

C5a 
1103,0 [807,1-

1461,0] 

924,4 [679,4-

1319,4]] 

943,5 [878,7-

1289,4] 

807,1 [605,7-

1346,5] 

1133,6 [807,4-

1703,4] 
0,339 

Os dados são apresentados em mediana [intervalo interquartil] e foram comparados pelo teste de 
Kruskal-Wallis. Grupo de gestantes não infectadas (NI) ou infectadas por P. vivax (Pv) ou por P. 
falciparum (Pf). Malária placentária (MP) presente (+) ou ausente (-). 
1 Teste de Kruskal-Wallis. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 Apesar de uma crescente consciência da importância da malária na gravidez 

fora das regiões endêmicas na África sub-saariana, poucos estudos descrevem os 

aspectos histopatológicos da malária placentária em áreas de transmissão instável 

ou sazonal (SCHANTZ-DUNN; NOUR, 2009; SNOW et al., 2005). Vários aspectos 

desta doença não são ainda compreendidos e atualmente constituem um grande 

desafio, especialmente no que se refere ao impacto das infecções por Plasmodium 

vivax nas gestantes e sobre seus conceptos. Além disso, até o momento, a maioria 

das populações estudadas são originárias de regiões da Ásia e do Pacífico 

(MCGREADY et al., 2004; NOSTEN et al., 1991; RIJKEN et al., 2012). 

Na América Latina, alguns estudos foram realizados a partir de fragmentos de 

placenta de mulheres infectadas por P. vivax. Entretanto, estes foram utilizados 

somente como marcador para infecção, sem uma avaliação sistemática das lesões 

associadas ao parasita (CAMPOS et al., 2011; PAREKH et al., 2010). No Brasil, 

informações acerca do efeito do P. vivax na saúde materno-infantil são importantes 

uma vez que esta espécie é responsável por mais que 84% dos casos de malária 

diagnosticados na população. Contudo, a maioria desses estudos tem se focado na 

epidemiologia e nas consequências da malária sobre a mãe e o recém-nascido 

(CARVALHO et al., 2011; CHAGAS et al., 2009; MARTÍNEZ-ESPINOSA; DANIEL-

RIBEIRO; ALECRIM, 2004). 

Embora existam trabalhos realizados com gestantes da região Amazônica 

brasileira (CARVALHO et al., 2011; CHAGAS et al., 2009; JARUDE; TRINDADE; 

TAVARES-NETO, 2003; MACHADO FILHO et al., 2014; MARTÍNEZ-ESPINOSA; 

DANIEL-RIBEIRO; ALECRIM, 2004) e da região extra-Amazônica (HRISTOV et al., 

2014), poucos foram conduzidos com objetivo de avaliar a fisiopatologia da malária 

gestacional e placentária no Brasil (ATAÍDE et al., 2015; CARVALHO et al., 2010; 

SOUZA et al., 2013). 

Em um estudo preliminar realizado por nosso grupo a partir de uma coorte 

retrospectiva na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, ficou demonstrado que mulheres 

infectadas por P. vivax durante a gestação apresentaram um aumento no infiltrado 

inflamatório na placenta, além de outros sinais de lesão placentária, tais como nós 

sinciciais e espessamento da barreira placentária (SOUZA et al., 2013). Estes 
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resultados corroboram os resultados de outras regiões do mundo (MCGREADY et 

al., 2004) e destacam a importância de se estudar os mecanismos patogênicos 

associados as infecções por P. vivax em diversos cenários endêmicos. 

Nos últimos anos, a região do Vale do Alto Juruá vem sendo classificada 

como alto risco para transmissão da malária, com Índice Parasitário Anual de três a 

seis vezes acima de 50 casos por mil habitantes, fato este que vem chamando a 

atenção das autoridades de saúde e pesquisadores (BRAZ; DUARTE; TAUIL, 2012; 

COSTA et al., 2010; FERREIRA; CASTRO, 2016; SILVA et al., 2012), embora seja 

considerada uma área de baixa transmissão para esta doença (ATAÍDE et al., 2015). 

No nosso estudo, a maioria das mulheres eram residentes da zona urbana 

das cidades que compõe a região do Vale do Juruá, sendo apenas 33% delas 

residentes da zona rural. Pode-se especular algumas possibilidades para esta maior 

prevalência de malária na zona urbana. Uma das principais seria a mobilidade das 

pessoas entre a zona rural e a urbana, o que contribui para um risco aumentado de 

infecção (FERREIRA; CASTRO, 2016), além da residência na zona peri-urbana, 

onde existe o ambiente propício à presença dos anofelinos e que reúne as 

condições necessárias para transmissão da malária nas imediações do domicílio 

(COSTA et al., 2010). 

Foram detectados 182 episódios de malária em 130 gestantes, com uma 

incidência de malária gestacional de 44,8%, havendo uma predominância de 

infecção por P. vivax. Das 84 gestantes que apresentaram malária por esta espécie 

de plasmódio, 43% desenvolveram mais de uma infecção durante a gestação. Este 

fato provavelmente decorre da contraindicação da primaquina devido ao risco de 

anemia hemolítica fetal e consequente permanência do hipnozoíta no fígado 

(BAIRD, 2007). Associa-se a isto, o fato de que somente 35% das gestantes 

infectadas por P. vivax tenham seguido o esquema profilático com dose semanal de 

cloroquina proposto pelo Programa Nacional de Controle de Malária (BRASIL, 2010). 

O risco para recaídas de malária por P. vivax em indivíduos cuja primaquina é 

contraindicada varia entre 5 a 80% e é dependente da região geográfica (LOVER; 

COKER, 2013; WHITE et al., 2016). Um estudo recente utilizando um modelo de 

predição para várias regiões, incluindo a América do Sul, indicou uma alta 

ocorrência de recaída após 65 dias da infecção anterior (BATTLE et al., 2014). 

Corroborando com este resultado, nossos dados revelaram um período semelhante 
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entre a primeira infecção e as subsequentes, sugerindo a necessidade da realização 

da profilaxia para consequente diminuição de infecções agudas recorrentes. 

As condições socioeconômicas e demográficas também podem influenciar no 

desenvolvimento da malária gestacional. Podemos observar que a baixa idade 

materna esteve associada com a incidência da doença, demonstrando um maior 

risco de infecção nas gestantes jovens. Também foi observado maiores densidades 

parasitárias nesta população, principalmente para P. vivax. Achados semelhantes, 

onde a incidência da malária diminuiu com o aumento da idade materna, também 

são relatados por outros autores (BOUYOU-AKOTET et al., 2003; HAMER et al., 

2009; LOPEZ-PEREZ et al., 2016; POESPOPRODJO et al., 2008). 

A maioria das mulheres (86%) com diagnóstico de malária na gestação eram 

jovens (menos de 30 anos de idade) e mais de um terço (35%) eram adolescentes 

(menos de 19 anos). Esta observação pode ser explicada pelo fato de que a taxa de 

gravidez durante a adolescência na região norte do Brasil é mais elevada e as 

mulheres jovens estão sob maior risco de contrair malária (DESAI et al., 2007; VAZ; 

MONTEIRO; RODRIGUES, 2016), reforçando os achados em outras regiões da 

Amazônia (BÔTTO-MENEZES et al., 2015; CHAGAS et al., 2009). 

Além disso, quando a gestante não possuía banheiro dentro da sua 

residência e nem fornecimento de água, o risco para malária gestacional aumentou. 

Isto pode ocorrer devido a maior exposição ao anofelino, principalmente nos 

períodos em que o mosquito está mais ativo. Desta forma, as gestantes podem ficar 

mais susceptíveis no momento do asseio corporal e durante às atividades 

domésticas fora da residência (ANSELL et al., 2002). Somado-se a isto, as 

gestantes apresentam uma maior frequência miccional, principalmente com o 

aumento da idade gestacional (THORP et al., 1999), o que por sua vez propicia a 

falha do uso do mosquiteiro ou cortinado durante o período noturno (KOENKER et 

al., 2013; LINDSAY et al., 2000). 

Apesar das condições socioeconômicas e demográficas das gestantes 

contribuem para o alto risco de malária na região do Vale do Juruá, o clima favorável 

e as condições ambientais, especialmente a temperatura e os padrões de 

precipitação são responsáveis pelo aumento dos locais de reprodução do mosquito 

e consequentemente por sua abundância (VITTOR et al., 2006). 
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Um maior risco para o desenvolvimento da malária gestacional também 

esteve relacionado ao baixo número de consultas de pré-natal. Desde 2006, o 

Ministério da Saúde preconiza, principalmente para os Estados da Amazônia Legal, 

o diagnóstico e o tratamento rápido e eficaz através da realização do exame da gota 

espessa em todas as consultas de pré-natal, sendo esta recomendação reforçada 

nos últimos anos (BRASIL, 2014). Além disso, também estimula a realização de seis 

consultas de pré-natal, no mínimo (BRASIL, 2000). Prevenção e tratamento da 

malária gestacional são apenas alguns dos componente dos cuidados pré-natais e 

devem somar às muitas outras demandas, tais como educação em saúde, o 

aconselhamento nutricional, o tratamento da anemia e a identificação de 

complicações na gravidez, por exemplo (OLADAPO; OSIBERU, 2009). 

Interessantemente, observamos que as gestantes não faziam uso frequente 

de proteção individual ou coletiva, mesmo vivendo em uma área endêmica para 

malária. Sabe-se que a malária na gestação é uma das causas de efeitos adversos 

mais comuns e evitáveis (MENÉNDEZ; D’ALESSANDRO; TER KUILE, 2007). 

Contudo, em áreas de baixa transmissão, tais como muitos locais da Ásia e da 

América Latina, as gestantes têm pouca imunidade adquirida contra malária e por 

isso as infecções são frequentemente sintomáticas e mais propensas a se agravar, 

resultando em morte materna e fetal (RODRIGUEZ-MORALES et al., 2006; SINGH; 

MEHRA;  SRIVASTAVA, 2001). 

Diretrizes de prevenção ainda não estão disponíveis para a Ásia e América 

Latina, áreas estas que representam metade da população mundial exposta a algum 

risco para malária. Nestas regiões, o controle da doença durante a gravidez 

depende da gestão dos casos, embora alguns países promovam a quimioprofilaxia 

com cloroquina e o uso de mosquiteiros tratados com inseticida (MENÉNDEZ; 

D’ALESSANDRO; TER KUILE, 2007). No entanto, destaca-se que a distribuição dos 

mosquiteiros ou cortinados impregnados com inseticida ainda não foi sistematizada 

para o atendimento das grávidas na região estudada e que medidas profiláticas 

eficazes devem ser avaliadas a fim de serem introduzidas para esta população. 

Mais da metade dos casos de malária concentraram-se no terceiro trimestre 

gestacional, sendo este o momento em que mais casos de P. vivax foram 

observados, diferentemente do P. falciparum que foi mais frequente no segundo 

trimestre. O risco de infecção materna é maior durante o segundo trimestre, no 
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entanto, a susceptibilidade deve aumentar no primeiro trimestre para explicar o pico 

de prevalência no segundo trimestre encontrados em outras regiões (SINGH; 

SHUKLA; SHARMA, 1999). Há evidências sugerindo que as alterações sobre a 

imunidade, ocorridas no início da gravidez, predispõe primigestas à infecção por P. 

falciparum (BRABIN et al., 1988; WALKER et al., 2013). Ressalta-se que, neste 

estudo, muitas mulheres podem não ter sido identificadas no primeiro trimestre 

gestacional. Isto se deve ao diagnóstico tardio da gravidez, ao tratamento com 

antimaláricos contraindicados ou até mesmo pela interrupção da gestação em 

decorrência da malária, e por estas razões, nossos resultados podem expressar 

uma baixa incidência nos primeiros trimestres gestacionais. 

A prevalência de anemia entre as gestantes participantes do estudo foi de 

39,7%. Porém, mais da metade das gestantes infectadas por P. vivax e por P. 

falciparum apresentaram anemia em algum momento da gestação. Estes resultados 

são inferiores aos relatados em outros estudos na África sub-saariana (BODEAU-

LIVINEC et al., 2011; MATTEELLI et al., 1994; MENENDEZ et al., 1994), no entanto 

são compatíveis com aqueles observados em outras áreas de baixa transmissão 

para malária (LUXEMBURGER et al., 2001; NEWMAN et al., 2003; NOSTEN et al., 

1991). 

A fisiopatologia da anemia associada à malária é complexa e multifatorial 

(PHILLIPS; PASVOL, 1992), no entanto, gestantes com infecção por P. vivax tem 

um risco duas vezes maior de desenvolver anemia moderada do que gestantes não 

infectadas (POESPOPRODJO et al., 2008; RODRIGUEZ-MORALES et al., 2006). A 

anemia em gestantes que desenvolvem malária pode trazer consequências 

desfavoráveis à gestação. Em um estudo realizado com gestantes de Papua Nova 

Guiné, zona endêmica para P. vivax, verificou-se que as concentrações de 

hemoglobina abaixo de 8 g/dl apresentaram um risco de 2,4 vezes maior para baixo 

peso ao nascer em relação às mães não anêmicas (BRABIN et al., 1990). 

Como se esperava, o nível de hemoglobina diminuiu com a evolução da 

gestação. A principal causa está relacionada à hemodiluição do sangue com o 

aumento do volume plasmático (45 a 50%) e do volume eritrocitário em cerca de 

33% (COSTANTINE, 2014). Porém, a infecção por P. vivax pode ocasionar hemólise 

recorrente e ter um impacto negativo sobre a eritropoiese devido o maior risco de 
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recaídas, contribuindo ainda mais para a anemia gestacional multifatorial (COLLINS; 

JEFFERY; ROBERTS, 2003; PRICE et al., 2007). 

A incidência de malária gestacional no momento do parto, entre todas as 

gestantes, foi de 6,2% e entre aquelas que apresentaram malária durante a 

gestação foi de 13,9%. Estas frequências são condizentes com os dados 

encontrados em áreas de transmissão instável da América Latina (ALMEIDA; 

BARBOSA; CARMONA-FONSECA et al., 2009; MARTINEZ-ESPINOSA, 2010ç; 

PAREKH et al., 2007; VALLE, 2011) e não refletem os níveis elevados encontrados 

em áreas de alta transmissão, como as da África (BRABIN, 1983; DESAI et al., 

2007; GIES et al., 2008). 

Densidades parasitárias no sangue periférico foram maiores para P. vivax 

quando as gestantes eram menores de 18 anos e/ou eram primigestas. Além disso, 

aquelas que apresentaram mais de dois episódios de malária gestacional ou que 

tinham menos que 10 infecções prévias à gestação atual também apresentaram 

maiores quantidades de parasitas. 

As parasitemias no sangue periférico foram maiores no momento do parto 

para ambas as espécies em relação aos outros períodos da gestação. Apesar do 

número reduzido de amostras, podemos notar que o P. falciparum tem uma maior 

predileção pelo ambiente placentário de primigestas, diferindo do perfil do P. vivax. 

Entretanto, em multigestas, a densidade parasitária periférica e placentária foram 

reduzidas para P. vivax e P. falciparum, respectivamente. Uma explicação para o 

aumento da densidade parasitária de P. falciparum no ambiente placentário de 

primigestas estaria relacionado à capacidade citoadesiva dos eritrócitos infectados 

ao sulfato de condroitina A que permitiria a multiplicação do plasmódio neste local 

(BEESON et al., 2002; FRIED; DUFFY, 1996). 

Apesar de se encontrar P. vivax no ambiente placentário de gestantes 

infectadas no período pré-parto e parto, somente encontrou-se evidências de 

possível citoaderência ou aparente ligação entre os eritrócitos infectados por P. 

falciparum e a camada de células que recobre o trofoblasto das vilosidades 

placentárias. Embora esta adesão tenha sido identificada por muitos grupos, tanto in 

vitro para ambas as espécies (CARVALHO et al., 2010; CHOTIVANICH et al., 2012; 

FRIED; DUFFY, 1996), como in vivo para P. falciparum (ANDREWS; LANZER, 

2002; DAVID et al., 1983; MUTHUSAMY et al., 2004), nós não podemos afirmar, 
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inequivocadamente, a ocorrência de qualquer citoaderência para eritrócitos 

infectados por P. falciparum. 

A apresentação clínica e a gravidade da malária durante a gestação podem 

diferir entre as áreas de alta e baixa transmissão devido à diferença no nível de 

imunidade. Em áreas de transmissão estável, onde a infecção é contínua, as 

gestantes são frequentemente assintomáticas, embora mais anêmicas, e a placenta 

é altamente parasitada, apesar das baixas parasitemias periféricas (NOSTEN et al., 

1991; OGBU et al., 2015). 

Na maioria dos casos, a infecção desencadeou alguma manifestação clínica e 

febre, cefaleia e calafrio quase sempre foram constantes nas gestantes 

sintomáticas. Além disso, usando diagnóstico pela qPCR, este estudo revelou uma 

prevalência de infecções assintomáticas por P. falciparum e P. vivax de 13,6 e 

30,7%, respectivamente. Como esperado, o nível da parasitemia periférica por 

ambos os plasmódios foi menor nas gestantes assintomáticas. De modo geral, o 

risco para o surgimento de sintomas durante uma infecção por plasmódio, na 

população estudada, foi maior para aquelas gestantes com uma parasitemia abaixo 

de 1000 parasitas/μl e quando elas apresentaram menos que 10 infecções prévias à 

gestação. 

A tríade febre, cefaleia e calafrio é quase invariável entre as gestantes com 

manifestações clínicas, sendo relatada na maioria dos estudos em área de baixa 

transmissão para malária (HRISTOV et al., 2014; HUYNH et al., 2011; STANISIC et 

al., 2015) e independente da espécie (JARUDE; TRINDADE; TAVARES-NETO, 

2003; MARTÍNEZ-ESPINOSA; DANIEL-RIBEIRO; ALECRIM, 2004; MENENDEZ, 

1995). Estes sinais e sintomas, embora comuns, não devem ser considerados 

irrelevantes, já que a febre, por exemplo, pode diminuir a duração da gestação 

estimulando a contração uterina e induzir, como consequência, aborto ou parto 

prematuro (BAKRI; MARTAN; AMRI, 1992; LOOAREESUWAN, 1985; OGBU et al., 

2015). 

Além disso, a importância epidemiológica desta observação está relacionada 

às ações de controle e prevenção contra a malária, cuja execução baseia-se na 

demanda espontânea dos casos sintomáticos agudos. Por tanto, os casos 

subclínicos não detectados durante a gestação convertem as gestantes em 
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portadoras sãs e contribuem para a permanência da transmissão da malária na área 

onde vive (DESAI et al., 2007). 

Assim como encontrado em uma área de intensa transmissão por Nega e 

colaboradores (2015), a idade não apresentou associação com o surgimento de 

sintomas, embora estudos semelhantes sugiram uma maior parasitemia periférica 

em gestantes de grupos etários mais jovens (STEKETEE et al., 2001). Este 

resultado contrastante pode ter ocorrido devido a diferenças nas parasitemias entre 

as gestantes adultas infectadas por P. vivax e P. falciparum. 

Níveis muito baixos de parasitemia e imunidade prévia acabam sendo 

preditoras de malária assintomática (BALOGUN et al., 2011; NOSTEN et al., 2004). 

Como observado, um número menor que 10 infecções prévias à gestação e a 

presença de menos de 1000 parasitas/μl aumentou de 3 e 10 vezes, 

respectivamente, a chance de se desenvolver sintomas durante a infecção por 

plasmódio. 

No nosso estudo, o diagnóstico da malária ocorreu de um a quatro dias após 

o surgimento das manifestações clínicas ou através de busca ativa nos casos de 

infecção assintomática. Na grande maioria das vezes o tratamento das gestantes foi 

realizado dentro do prazo de até 24 horas após o diagnóstico. A Organização 

Mundial da Saúde preconiza que o tratamento da malária deve ser adequado e 

oportuno, tendo como objetivos principais assegurar uma cura clínica rápida e 

permanente, diminuir os episódios clínicos, evitar a progressão para malária grave, 

além de impedir o desenvolvimento de resistência aos medicamentos (WHO, 

2015b). 

Neste estudo verificou-se uma diversidade de esquemas antimaláricos 

utilizados para o tratamento das gestantes, sendo a monoterapia com cloroquina 

frequentemente utilizada, concordando com outros estudos realizados na região 

amazônica (JARUDE; TRINDADE; TAVARES-NETO, 2003; LUZ et al., 2013). A 

frequência do uso deste esquema esteve associada à maior detecção de P. vivax. 

A cloroquina tem sido o tratamento de escolha para malária a mais de 50 

anos, especialmente durante a gravidez, contudo, a resistência do P. falciparum a 

este fármaco se difundiu em áreas endêmicas e, hoje, ela é o tratamento de primeira 

escolha somente onde P. vivax, P. malariae e P. ovale são prevalentes e não-

resistentes e pode estar associado à outras drogas (ALVAREZ; AL-KHAN; 
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APUZZIO, 2005). Nas gestantes, a cloroquina não demonstrou aumento nas taxas 

de anomalias congênitas, natimortalidade e nem baixo peso, sendo considerada 

segura no primeiro trimestre e na amamentação (LEVY et al., 1991). 

Embora somente 35% das gestantes infectadas por P. vivax tenham recebido 

o esquema profilático, estas tiveram melhores resultados de hemoglobina do que 

gestantes que não o realizaram ou não tiveram malária durante a gestação. 

Resultados demonstraram o benefício do uso profilático em primigestas, reduzindo o 

risco de anemia materna (SALIHU et al., 2002) e baixo peso no momento do parto 

(COT et al., 1995). Além disso, a cloroquina tem potencial ação sobre o TNF-α, 

inibindo sua produção por monócitos/macrófagos, bem como sobre a IL-1β e IL-6 

pela inibição da síntese através da diminuição da estabilidade dos seus RNA 

mensageiros (JANG et al., 2006). 

Como visto por Walker e colaboradores (2013), muitas infecções placentárias 

ocorrem no início da gestação, logo após o surgimento dos espaços intervilosos 

placentários, tornando suscetível o sequestro de eritrócitos infectados neste órgão. 

Além disso, baseado na análise de um modelo matemático, qualquer infecção em 

curso pode levar ao sequestro na placenta. Porém, para multíparas, verificou-se que 

a imunidade dependente de paridade raramente fornece proteção estéril contra a 

infecção em andamento (WALKER et al., 2013). 

 Nossa avaliação mostrou que houve uma redução na média do peso ao 

nascer de 141 e 173,3 gramas para recém-nascidos cujas mães foram infectadas 

por P. vivax e P. falciparum, respectivamente, em relação aos neonatos de mães 

não infectadas. Achados clínicos na Tailândia, Índia e Colômbia tem mostrado que a 

infecção por P. vivax causa anemia materna e uma significativa redução na média 

do peso ao nascer de até 60% do que é observado na malária por P. falciparum 

(NOSTEN et al., 1999; SINGH; SHUKLA; SHARMA, 1999; TOBÓN-CASTAÑO et al., 

2011). 

 Neonatos de gestantes infectadas por P. falciparum e P. vivax tem um 

aumento do risco para o desenvolvimento de baixo peso ao nascer (UMBERS; 

AITKEN; ROGERSON, 2011), que está associado com o aumento da mortalidade 

infantil (WATKINS; KOTECHA; KOTECHA, 2016). No nosso estudo, o percentual de 

BPN nos grupos das gestantes infectadas superou em mais de duas vezes a 

incidência observada para recém-nascidos de mães não infectadas e de 3 a 5 vezes 
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a incidência de prematuridade. Além disso, quando a infecção placentária por P. 

falciparum era classificada como crônica, tanto o peso quanto a idade gestacional do 

neonato foram reduzidos no momento do parto. 

A proporção de BPN nesta população foi elevada e consistente com outros 

estudos realizados na América Latina (TOBÓN-CASTAÑO et al., 2011; VALLE, 

2011) e em outras áreas de baixa transmissão para malária (DESAI et al., 2007), 

embora discordante do encontrado por McGready e colaboradores (2004). 

Cottrell e colaboradores (2007) buscaram compreender as consequências da 

história da infecção periférica durante a gravidez sobre o peso ao nascer, bem como 

o risco de BPN, levando em consideração potenciais fatores de confusão. Seus 

resultados mostraram que a infecção periférica no final da gravidez é um fator de 

risco importante para o BPN, bem como para diminuição do peso médio ao 

nascimento. Além disso, também foi verificado uma tendência significativa de BPN 

com repetidas infecções durante todo o período da gravidez. Efeitos semelhantes e 

também associados à anemia materna foram encontrados por Kalilani e 

colaboradores (2010). 

Por questões éticas, a avaliação histológica somente é realizada no momento 

do parto e a prevalência da infecção placentária durante a gravidez pode ser 

estimada indiretamente através do sangue periférico (MAYENGUE et al., 2004). A 

infecção periférica no momento do parto pode ser um indicador de infecção 

placentária em curso, embora tais avaliações geralmente subestimem a prevalência 

do sequestro do plasmódio, além do que as gestantes com infecção placentária 

muitas vezes permanecem assintomáticas (UNEKE, 2008). Como resultado, muitas 

infecções placentárias podem passar despercebidas até o parto, não sendo possível 

avaliar com precisão o momento e a duração desta infecção durante a gravidez 

(WALKER et al., 2013). 

A análise histológica da placenta é considerada como padrão ouro para o 

diagnóstico da malária placentária (FRIED; MUEHLENBACHS; DUFFY, 2012). Além 

disso, a histologia da placenta pode indicar a presença de parasitas de malária e de 

pigmento no tecido placentário. Por conseguinte, a infecção pelo plasmódio pode ser 

classificada em aguda (parasitas na placenta), crônica (quando além do parasita se 

encontra o pigmento malárico), passada (apenas pigmento malárico) ou ausente 

(sem parasitas ou pigmento na placenta) (BULMER et al., 1993a). No entanto, 
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devido à limitação de recursos e conhecimento técnico, a análise de histologia 

placentária raramente está disponível em áreas endêmicas (BULMER et al., 1993b; 

ROGERSON; MKUNDIKA; KANJALA, 2003; UNEKE, 2008). 

Nossos resultados indicaram que a prevalência de malária placentária foi de 

13,5% e 8,6% por histologia e pela PCR, respectivamente, e a sensibilidade e a 

especificidade da PCR foram de 35,9% e 95,6%, respectivamente, em comparação 

com a histologia da placenta. No entanto, a prevalência de malária placentária por 

histologia para P. vivax foi baixa (3,1%). Recentemente alguns estudos em área de 

transmissão instável para malária, demonstraram prevalências para P. falciparum 

entre 19,5% a 30,8% por histologia (ADAM et al., 2007, 2009; ELBASHIR et al., 

2011). 

No parto, a análise histológica do tecido placentário continua a ser o indicador 

mais preciso da presença do plasmódio na placenta e pode fornecer uma indicação 

da fase da infecção, através da análise de algumas alterações encontradas neste 

tecido (KATTENBERG et al., 2011; UNEKE, 2008). O tipo de malária placentária 

detectado pela análise histopatológica é associado ao momento em que a malária 

gestacional ocorre e no nosso estudo verificamos uma predominância de malária 

placentária passada. Uma maior parasitemia e um menor tempo (em torno de um 

mês) entre a última infecção por P. vivax e o momento do parto foi verificado para 

aquelas gestantes em que a malária placentária passada estava presente, 

diferentemente do observado para aquelas classificadas como não infectadas. O P. 

falciparum seguiu o mesmo perfil, porém com parasitemia mais elevada e um maior 

tempo entre a infecção e o parto (aproximadamente 3 meses). Poucos são os 

estudos realizados com abordagem longitudinal para malária placentária 

(BOSTRÖM et al., 2012; CARMONA-FONSECA; ARANGO; MAESTRE, 2013; 

CARMONA-FONSECA et al., 2009), todavia nenhum deles permite realizar 

comparações sobre a relação das infecções com os depósitos de hemozoína, o que 

caracteriza a malária placentária passada. 

A baixa sensibilidade da PCR neste estudo vai de encontro com as recentes 

observações realizadas na Colômbia e no Sudão, onde a sensibilidade e 

especificidade da PCR (utilizando a histologia como padrão-ouro) foram cerca de 

46% e 75%, respectivamente (CAMPOS et al., 2011; ELBASHIR et al., 2011). No 

entanto, nossos resultados devem ser comparados com cautela, pois a maioria das 
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infecções no nosso estudo foram caracterizadas como passadas, enquanto que 

aproximadamente um quinto (23,1%) das infecções foram ativas agudas e as 

demais, crônicas (7,7%). 

Em conjunto, as primigestas e secundigestas foram mais afetadas pela 

malária placentária causada principalmente quando os parasitas foram detectados 

por histologia (infecção ativa). No entanto, foi verificado pela PCR a presença de 

infecção ativa em sete multigestas cujas parasitemias estiveram abaixo de 50 

parasitas/μl, diferente do perfil encontrado para os grupos das primigestas e 

secundigestas. Para o P. vivax, isoladamente, não se encontrou diferenças 

significativas entre as parasitemias. 

A PCR é a ferramenta mais sensível para detecção dos parasitas (tanto para 

parasitemia periférica, como placentária), no entanto, requer uma equipe treinada e 

equipamentos específicos, que podem não estar disponíveis nas áreas endêmicas 

com poucos recursos (KATTENBERG et al., 2011). Embora a histologia placentária 

possa proporcionar um resultado quantitativo com base no número de parasitas, 

mas não qualitativo, destaca-se que a qPCR, além de um resultado quantitativo, 

permite distinguir com precisão a espécie do plasmódio presente na placenta 

(HANSCHEID, 1999). 

Por outro lado, apesar da PCR ser sensível para detecção dos ácidos 

nucleicos do Plasmodium, esta técnica não evidencia se o parasita presente na 

placenta é viável, e se for viável, não o diferencia entre trofozoíta, esquizonte ou 

gametócito (ELBASHIR et al., 2011; SINGER et al., 2004). No estudo atual somente 

duas amostras, identificadas como infecção passada, foram positivas pela PCR. 

Os ensaios pela PCR também podem detectar infecções de baixa parasitemia 

que não produzem grande comprometimento fetal (UNEKE, 2007). No entanto, 

alguns estudos têm mostrado que as infecções submicroscópicas detectadas pela 

PCR estão associadas com anemia materna leve e inflamação (MOCKENHAUPT et 

al., 2000, 2002). Desta forma, uma melhor compreensão da relevância 

epidemiológica e clínica de outras técnicas de detecção, que diferem da gota 

espessa e da histologia placentária, é importante para uma interpretação adequada. 

A proteção relativa do feto para a aquisição de malária congênita pode ser 

explicada por vários fatores, quais sejam o grau de imunidade previamente adquirido 

da mãe, a proporção de hemoglobina fetal que, juntamente com anticorpos 
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transplacentários maternos, diminuem a citoaderência envolvida no desenvolvimento 

e altas densidades parasitárias e manifestações clínicas da malária (AMARATUNGA 

et al., 2011), e a maior frequência de infecção por P. vivax, que em teoria, não são 

sequestrados na placenta (AGUDELO et al., 2013; UNEKE, 2011). Na população 

estudada, não foi detectada a presença do plasmódio no sangue do cordão umbilical 

pela PCR. 

A infecção por P. vivax, durante a gestação ou no momento do parto, não 

alterou de forma significativa as características anatomopatológicas e 

macroscópicas da placenta e seus anexos. Somente foi observado uma redução 

significativa no peso placentário no grupo do P. falciparum. Porém, de modo 

semelhante, as alterações histológicas foram frequentes em todos os grupos 

estudados. 

Este estudo representa o primeiro passo para obtenção de um protocolo de 

avaliação histológica de placentas infectadas por P. vivax na região amazônica 

brasileira. A inexistência de qualquer tipo de classificação para avaliar as alterações 

histopatológicas associadas a P. vivax nos levou a compará-las aos parâmetros 

associados às infecções por P. falciparum. O uso deste parasita como controle foi 

validado em avaliações prévias (SOUZA et al., 2013), sendo semelhantes às 

descritas na literatura (AHMED et al., 2014; CARMONA-FONSECA; ARANGO; 

MAESTRE, 2013; ISMAIL et al., 2000; MCGREADY et al., 2004). 

Várias alterações histológicas na placenta são caracterizadas nos casos de 

malária gestacional e envolvem as vilosidades coriônicas, suas superfícies e o 

espaço interviloso, sendo consideradas como secundárias à parasitemia local 

(WALTER; GARIN, 1982). A malária placentária é um fenômeno bem estabelecido e 

observado em gestantes que vivem em várias zonas endêmicas para malária 

(ALBITI; ADAM; GHOUTH, 2010; GALBRAITH et al., 1980; MAYOR et al., 2012a; 

WALKER et al., 2014; WALTHER et al., 2010). A transmissão de malária de forma 

intensa e perene provavelmente explica o alto percentual de placentas com 

alterações relacionadas à malária (ISMAIL et al., 2000). 

O excesso de agregados nucleares sinciciais, necrose fibrinóide, calcificação, 

ruptura de sinciciotrofoblasto, depósito de fibrina, espessamento da membrana basal 

trofoblástica, presença de infiltrado mononuclear, parasitas no espaço interviloso e 

hemozoína em fibrina, leucócitos ou nas vilosidades são as modificações 
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placentárias mais frequentemente associadas com a infecção malárica, 

principalmente por P. falciparum (ISMAIL et al., 2000; MCGREADY et al., 2004; 

WALTER; GARIN, 1982).  

Neste estudo, as mudanças mais marcantes ocorreram nas placentas que 

apresentaram infecção ativa ou passada, quando comparadas com aquelas que 

apresentaram o clearance do parasita ou nenhum pigmento detectado. Este 

resultado pode estar relacionado ao tratamento rápido e eficaz para a malária, 

sugerindo que a detecção e o tratamento precoce permitem a recuperação da 

placenta conforme a hipótese de Watkinson e Rushton (WATKINSON; RUSHTON, 

1983). 

Quando as placentas foram classificadas histologicamente de acordo com 

Bulmer e colaboradores (1993), em infecção ativa aguda e crônica, infecção 

passada ou não infectada, a grande maioria foi caracterizada pela ausência de 

parasita e/ou hemozoína (não infectada) (n=252/290). Este fato impossibilitou a 

análise individual das infecções por P. vivax, permitindo apenas avaliar o impacto da 

malária placentária causada por Plasmodium spp. Assim foi verificado que para 

placentas onde se detectou a presença de eritrócitos infectados ou hemozoína, 

houve um aumento significativo dos agregados nucleares sinciciais nas vilosidades, 

do infiltrado inflamatório por leucócitos totais e por macrófagos/monócitos no espaço 

interviloso e uma maior frequência e intensidade de depósitos de hemozoína, bem 

como a presença de eritrócitos infectados por plasmódio. 

No entanto, contrariamente ao observado anteriormente (SOUZA et al., 

2013), o P. vivax apresentou diferenças significativas para algumas alterações 

histológicas. Este fato pode estar relacionado ao maior número de gestantes 

estudadas e ao controle das variáveis de confusão, tendo em vista a execução de 

um estudo longitudinal para o acompanhamento das gestantes até o momento do 

parto, bem como a identificação de todos os casos de malária pela PCR. 

Embora existam poucos estudos que descrevam as alterações histológicas 

placentárias associadas ao P. vivax em áreas de baixa transmissão, uma maior 

associação de alterações placentárias vem sendo relatada nas infecções 

gestacionais por P. vivax, no entanto, na maioria das vezes a intensidade destas 

lesões são menores que as encontradas nas infecções por P. falciparum 

(MCGREADY et al., 2004). 
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Inversamente do que foi encontrado por McGready e colaboradores (2004) 

em um estudo cujo diagnóstico de malária foi realizado somente por gota espessa, o 

número de células inflamatórias, depósito de fibrina, agregados nucleares sinciciais 

e a frequência da hemozoína foram significantemente maiores nas placentas de 

mulheres infectadas por P. vivax em comparação com gestantes não infectadas. No 

entanto, não foi observada diferença significativa entre P. vivax e P. falciparum para 

os parâmetros estudados. Neste caso, somente a hemozoína e o infiltrado 

inflamatório apresentaram aumento significativo para esta última espécie em relação 

às gestantes não infectadas. Estas diferenças na intensidade das lesões em relação 

ao P. falciparum podem derivar de diferentes características epidemiológicas, 

imunológicas e patogênicas desencadeados por P. vivax (MCLEAN et al., 2015). 

Semelhante ao descrito por Ahmed e colaboradores (2014) em um estudo 

transversal realizado na região central da Índia, a presença de um infiltrado 

inflamatório e o aumento de agregados nucleares sinciciais foi notável nos casos de 

infecção por P. vivax em comparação com P. falciparum. No entanto, houve uma 

diminuição de depósitos de fibrina observados em relação a placentas infectadas por 

P. falciparum ou não infectadas. 

Como já descrito para o P. falciparum, o sequestro na placenta de eritrócitos 

infectados pode contribuir de forma decisiva e direta para o agravo destas alterações 

(UNEKE, 2007). Eventualmente, para o P. vivax, possa existir um mecanismo 

patogênico que induza alterações mais sistêmicas e menos órgão-específico. Esta 

hipótese é factível, uma vez que, até o momento não foi demonstrado, in vivo, a 

presença de eritrócitos infectados por P. vivax aderidos na placenta, o que se 

relaciona, neste estudo, com a baixa frequência do plasmódio e de hemozoína em 

placentas de gestantes que tiveram malária vivax. 

Porém, a maior incidência destas alterações é comumente relacionada ao 

quadro de hipóxia (BOEUF et al., 2008; HEAZELL et al., 2007) e inflamação 

(CONROY et al., 2013; IMAMURA et al., 2002). Adicionalmente, Crocker e 

colaboradores (2004) estabeleceram uma associação entre parasitemia placentária, 

baixo peso ao nascer e lesão no sinciciotrofoblasto com depósito de fibrina. Em 

geral, o excesso de depósito de fibrina na placenta é um marcador de gestações 

complicadas por restrição de crescimento intrauterino e tem sido associado a 

isquemia e ativação do complemento encontrados na malária placentária 
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(MACKINTOSH; BEESON; MARSH, 2004; SCIFRES; NELSON, 2009). Os 

resultados encontrados a partir de placentas infectadas por P. vivax apresentam 

relação com o descrito na literatura, pois se verificou uma diminuição da 

hemoglobina durante a gestação até o momento do parto, além de um infiltrado 

inflamatório mais intenso do que encontrado em gestantes não infectadas, o que 

explicaria o aumento de nós sinciciais e de depósitos de fibrina. 

Uma das características histológicas placentárias mais observada em 

mulheres infectadas por P. falciparum é o acúmulo de leucócitos no espaço 

interviloso, predominantemente formado por monócitos (GALBRAITH et al., 1980; 

ISMAIL et al., 2000; MAYOR et al., 2012b; ORDI et al., 2001; ROGERSON et al., 

2003b; WATKINSON; RUSHTON, 1983). Estes já foram associados a 

consequências adversas, tais como restrição do crescimento intrauterino e baixo 

peso do recém-nascido, podendo ser muito intensos e representar até 66% das 

células totais do espaço interviloso (ROGERSON et al., 2003b). 

No nosso estudo não foram detectados níveis tão elevados para o infiltrado 

de macrófagos/monócitos quanto os encontrados nos estudos realizados no 

continente africano em placentas infectadas por P. falciparum. Porém, foi verificado 

um aumento significativo no infiltrado inflamatório total e principalmente por células 

mononucleares (CD68+) em relação a placentas de gestantes não infectadas, 

validando as observações já descritas (AHMED et al., 2014; ROGERSON et al., 

2003b). Contrariamente ao que foi observado por alguns pesquisadores (AHMED et 

al., 2014; MAYOR et al., 2012b; MCGREADY et al., 2004; SOUZA et al., 2013), 

houve um aumento significativo do infiltrado mononuclear em placentas infectadas 

por P. vivax quando comparadas com as não infectadas. Destaca-se que estes 

estudos, ficaram restritos a análise de poucas amostras de placentas de gestantes 

que tiveram infecção por P. vivax. 

Somente seis de sete placentas com história de infecção confirmada por 

qPCR para P. vivax apresentaram hemozoína no tecido placentário ou em fibrina, 

porém nenhum parasita no exame histológico. Todos os casos de depósito de 

hemozoína relacionados à infecção por P. vivax no terceiro trimestre e mais da 

metade destas infecções ocorreram até dois dias antes do parto, corroborando os 

resultados encontrados em Papua Nova Guiné, Tailândia e Peru (MAYOR et al., 

2012b; MCGREADY et al., 2004; PAREKH et al., 2010). A intensidade branda de 
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hemozoína na placenta pode ter relação com as baixas parasitemias no sangue 

placentário encontradas para o P. vivax. Também sugere a incapacidade deste 

plasmódio de permanecer por tempo suficiente no ambiente placentário. 

O padrão de suscetibilidade para malária falciparum associado a paridade e a 

idade materna de gestantes de áreas altamente endêmicas tem sido bem 

estabelecido (BRABIN et al., 2004; WALKER et al., 2013). No entanto, para o P. 

vivax, estudos têm apontado diferenças nos padrões clínicos e epidemiológicos, 

indicando uma mudança na resposta para esta espécie (KALILANI-PHIRI et al., 

2013; MAYOR et al., 2012b). 

Ao analisar as alterações de acordo com algumas características das 

gestantes não infectadas e infectadas por P. vivax, podemos perceber que a 

paridade, a idade e a quantidade de infecção prévia não determinaram diferenças 

significativas dentro de cada grupo, embora estas diferenças estivessem presentes 

entre gestantes não infectadas e infectadas. O infiltrado inflamatório por 

mononucleares apresentou diferenças entre as gestantes infectadas e não 

infectadas quando elas eram primigestas, mais jovens (< 18 anos) e apresentavam 

menos que 10 infecções prévias. No entanto, o depósito de fibrina apresentou 

diferença significativa entre os grupos somente quando eram mais jovens e 

apresentaram menos que 10 infecções prévias. 

Interessantemente foi observado que uma única infecção por P. vivax era 

suficiente para aumentar a intensidade das lesões, porém aquelas que tiveram mais 

de uma infecção durante a gestação apresentaram intensidades significativamente 

diferentes para o depósito de fibrina e o infiltrado inflamatório por mononucleares. 

Somado-se a isto, foi observado um efeito protetor sobre a intensidade das lesões 

para aquelas gestantes que fizeram profilaxia com cloroquina por 12 semanas. 

Contudo, mesmo com a profilaxia, um maior infiltrado por mononucleares foi 

encontrado e apresentou diferença significativa em relação às gestantes não 

infectadas. Além disso, uma maior frequência no depósito de hemozoína foi 

encontrada quando as gestantes eram jovens, estavam em sua primeira gravidez, 

possuíam menos de 10 infecções prévias, bem como quando elas tiveram mais de 

uma infecção e não fizeram profilaxia com cloroquina. 

Estudos têm demonstrado, tanto ex vivo (LUCCHI et al., 2011) quanto in vivo 

(BARBOZA et al., 2014; MOCKENHAUPT et al., 2006), o papel de receptores da 
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imunidade inata no reconhecimento de componentes do Plasmodium spp., tais como 

fragmentos de DNA associados à hemozoína e o estímulo produzidos por eles para 

o início da resposta imunológica com o consequente aumento da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias.  

A fim de tentar ampliar o conhecimento sobre as alterações no ambiente 

placentário, decidiu-se avaliar os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias, bem 

como de algumas anafilatoxinas geradas pela ativação do sistema complemento. No 

entanto, somente foram encontrados níveis de IL-10 significantemente mais 

elevados no sangue placentário de gestantes com infecção ativa por P. vivax.  

Durante uma gravidez bem-sucedida, o trofoblasto fetal e leucócitos maternos 

segregam predominantemente citoquinas do tipo Th2, por exemplo, IL-10, para 

impedir a iniciação de respostas inflamatórias do tipo citolítica que possam danificar 

a integridade da barreira placentária materno-fetal (LIN et al., 1993). Na malária 

placentária, no entanto, inicia-se uma resposta inflamatória do tipo Th1, que 

potencialmente pode resultar em efeitos adversos ao feto (FRIED et al., 1998).  

As citocinas e quimiocinas inflamatórias produzidas tanto pelo infiltrado de 

células mononucleares (CHAISAVANEEYAKORN et al., 2005; MOORMANN et al., 

1999), quanto pelo sinciciotrofoblasto (LUCCHI; PETERSON; MOORE, 2008), estão 

mais frequentemente aumentadas em infecções placentárias crônicas (ROGERSON 

et al., 2007), embora nem todos os estudos encontrem as mesmas associações para 

IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-10, IL-8, TGF-β1, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β e I-309 

(ABRAMS et al., 2003; BOUYOU-AKOTET et al., 2004; FRIED et al., 1998; 

MOORMANN et al., 1999; ROGERSON et al., 2003a; SUGUITAN, JR. et al., 2003). 

As diferenças encontradas em nosso estudo para a maioria das citocinas e 

anafilatoxinas podem se relacionar com a gravidade e duração da infecção no 

momeno da coleta da placenta. 

Como visto anteriormente, o peso ao nascer e a idade gestacional dos 

neonatos de gestantes infectadas por P. falciparum foram comprometidos. Esta 

observação pode ser complementada em nossa avaliação pela ocorrência de 

infecção crônica associada a este parasita. Em um estudo publicado por Sarr e 

colaboradores (2010) foi verificado para P. falciparum um aumento da expressão de 

IL-10 quando qualquer nível de hemozoína foi detectada na placenta. Nossos 

resultados são consistentes com os encontrados nas infecções por P. falciparum, 
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porém para o P. vivax os níveis de IL-10 estiveram significativamente mais elevados 

somente quando o plasmódio foi encontrado pela PCR. 

As citoquinas inflamatórias desempenham um papel importante nas respostas 

imunológicas contra a malária. No entanto, o papel destes mediadores na 

patogênese desta doença e a relação entre a proteção e a lesão do tecido 

placentário ainda permanece obscura. Devido ao número reduzido de amostras, não 

foi possível realizar associações e correlações das citocinas e anafilatoxinas com 

outros parâmetros, impossibilitando a avaliação do real impacto da infecção 

placentária. 

O P. vivax foi o responsável pelo aumento da intensidade de algumas 

alterações placentárias quando comparadas as gestantes não infectadas, no 

entanto, este aumento não foi tão expressivo quanto o verificado para o P. 

falciparum em áreas de transmissão estável. Quando as infecções ocorreram 

principalmente no último trimestre da gestação ou não tenham sido submetidas à 

profilaxia, a análise histológica foi capaz de revelar o efeito que o P. vivax causou na 

placenta. 

Este estudo abre a possibilidade da existência de uma diferença entre os 

mecanismos patogênicos relacionados às infecções por P. vivax e P. falciparum. 

Pode-se especular que o P. vivax cause um processo inflamatório agudo na 

placenta, mas que esta consegue recuperar-se mais facilmente do que nas 

infecções por P. falciparum. Além disso, diferenças genéticas entre as gestantes 

podem causar diferentes fenótipos de lesões e estes fatores também precisam ser 

estudados. É necessário averiguar se estas alterações estão relacionadas ou não 

com a possibilidade de sequestro de eritrócitos infectados no sinciciotrofoblasto 

placentário para P. vivax. 

Observamos que as gestantes acometidas pela malária vivax apresentaram 

alterações histopatológicas ligadas à condição de hipóxia podendo estar 

relacionadas aos baixos níveis de hemoglobina durante o segundo e o terceiro 

trimestre, bem como ao processo de formação de fibrina no espaço interviloso que 

pode estar associado ao infiltrado inflamatório mais intenso. Além disso, em 

comparação com P. falciparum, nossos dados sugerem que os mecanismos 

fisiopatológicos parecem diferir, embora apresentem alguns desfechos semelhantes.  
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Por fim, as alterações ocasionadas ao ambiente placentário podem ser 

concomitantemente decorrentes de distúrbios locais e sistêmicos e que, em 

conjunto, contribuem para um desfecho desfavorável para malária gestacional e 

placentária ocasionadas por P. vivax, em especial, para grupos específicos tais 

como adolescentes de baixo nível socioeconômico e com menor frequência aos 

serviços de pré-natal. Estes grupos merecem especial atenção na concepção, 

implementação e manutenção de estratégias preventivas e curativas para o controle 

da malária durante a gravidez. 

  



171 

 
 

7 CONCLUSÕES 
 

1. As condições socioeconômicas e demográficas estão diretamente 

relacionadas com um maior risco para o desenvolvimento da malária 

gestacional, tais como uma menor idade materna, ausência de banheiro e 

água encanada na residência, bem como a realização de menos que seis 

consultas de pré-natal. 

2. A malária gestacional foi frequente entre as gestantes estudadas, 

representando uma incidência de 44,8% com uma maior predominância de 

infecção por P. vivax, principalmente no terceiro trimestre gestacional. 

3. A recorrência de infecções em gestantes que apresentaram somente infecção 

por P. vivax foi de 43% e aproximadamente nove vezes maior do que a 

identificada para P. falciparum.  

4. A prevalência de anemia leve e moderada entre as gestantes que 

apresentaram malária por P. vivax foi de 44,1% e 8,3%, respectivamente, e o 

nível de hemoglobina se reduziu com o aumento da idade gestacional, sendo 

mais significativo no terceiro trimestre gestacional. 

5. A incidência da malária gestacional no momento do parto entre todas as 

gestantes foi de 6,2%. 

6. Maiores densidades parasitárias por P. vivax estiveram associados à menor 

idade materna, a primigestação, a ocorrência de mais de dois episódios de 

malária gestacional e uma menor quantidade de infecções prévias à gestação 

atual. 

7. Para a maioria dos casos, as infecções por plasmódio apresentaram alguma 

manifestação clínica e febre, cefaleia e calafrio quase sempre foram 

constantes nas gestantes sintomáticas.  

8. A prevalência de infecções assintomáticas, usando diagnóstico pela qPCR, foi 

maior para P. vivax (30,7%) do que para P. falciparum (13,6%). 

9. A prevalência de malária placentária detectada por histologia e pela PCR foi 

de 13,5% e 8,6%. 

10. A infecção por P. vivax, durante a gestação ou no momento do parto, não 

alterou de forma significativa as características anatomopatológicas e 

macroscópicas da placenta e seus anexos. 
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11. Não foram encontradas evidências microscópicas da adesão do P. vivax no 

sinciciotrofoblasto. 

12. A infecção por P. vivax em gestantes pode levar a um dano placentário 

semelhante ao observado na malária gestacional por P. falciparum, embora 

com uma intensidade menor do que a observada em áreas de alta 

transmissão. 

13. As alterações histopatológicas mais relevantes observadas nos casos de 

malária por P. vivax, em comparação com gestantes não infectadas, 

estiveram relacionadas com o aumento do agregado nuclear sincicial, 

depósito de fibrina, infiltrado inflamatório por leucócitos CD45+ e por 

mononucleares CD68+, bem como uma maior frequência para hemozoína. 

14. Analisando-se as alterações placentárias de acordo com a paridade, a idade 

materna e a quantidade de infecção prévia, não se notou diferenças 

significativas dentro de cada grupo, embora estas diferenças estivessem 

presentes entre as gestantes infectadas por P. vivax e não infectadas. 

15. Uma única infecção por P. vivax foi suficiente para aumentar a intensidade 

das lesões em relação às gestantes não infectadas e infecções subsequentes 

apresentaram um aumento na intensidade do depósito de fibrina e do 

infiltrado inflamatório por mononucleares CD68+. 

16. A IL-10 placentária parece ser produzida em principalmente em resposta a 

presença do P. vivax. 

17. O esquema profilático com cloroquina iniciado após a infecção aguda por 

malária vivax, além de contribuir para uma melhor condição clínica da 

gestante, reduziu o dano patológico sobre o tecido placentário.
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A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PACIENTE 
(TCLE) 

 
PROJETO DE PESQUISA 

 
Malária Gestacional – Estudo de Seguimento 

Patrocinadores:   Universidade de São Paulo - USP 

     Universidade Federal do Acre - UFAC 

Equipe responsável:  Prof. Rodrigo Medeiros de Souza (Pesquisador) 

     Dra. Jamille Gregório Dombrowski (Pesquisadora) 

     Dr. Ricardo Ataíde (Pesquisador) 

Dra. Suiane Negreiros da Costa do Valle (Médica) 

 

 

 
OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

Este é um estudo que estamos realizando no Hospital da Mulher e da Criança do 

Juruá, com o objetivo de estudar o sangue materno, a placenta e o sangue do 
cordão umbilical em gestantes com ou sem malária. 

A malária é uma doença transmitida pela picada do carapanã. No Brasil existem dois 

tipos de malária: a malária vivax e a malária falciparum. Nos dois tipos, o paciente 

pode ter só febre, mas também pode morrer se não for tratado. 

 

 

 

Você	está	sendo	convidado	(a)	a	participar	do	projeto	de	pesquisa	acima	citado.	O	documento	
abaixo	 contém	 todas	 as	 informações	 necessárias	 sobre	 a	 pesquisa	 que	 estamos	 fazendo.	 Sua	
colaboração	 neste	 estudo	 será	 de	 muita	 importância	 para	 nós,	 mas	 se	 desistir	 a	 qualquer	
momento,	isso	não	causará	nenhum	prejuízo	a	você.		
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A gravidez reduz a imunidade da mulher contra a malária. No caso dela 

ser infectada pelo mosquito, ela pode apresentar anemia. A infecção 

da placenta por malária poder causar aborto, parto prematuro e 

baixo peso ao nascer. Mesmo que a mãe infectada não tenha 
febre, o bebê ainda corre PERIGO!!! 

Para podermos estudar o motivo das complicações para o bebê, 

precisamos analisar o sangue da mãe e do cordão umbilical, bem 

como a placenta. Estudaremos então a anemia materna, os problemas 

causados na placenta, bem como verificaremos se o Plasmodium passou para o 

sangue do feto. Para tanto, serão realizados um hemograma completo e também 

exames para excluir outros interferentes: HIV, VDRL, toxoplasmose, teste de 

hepatite, verificação da pressão arterial e exame de glicose. 

Para isso, é preciso que sejam colhidos 5mL de sangue da 

veia do braço, além do exame da malária, que será colhido 

no dedo (duas gotas de sangue), quinzenalmente ou 

mensalmente. 

Depois de colher o sangue do braço, ele pode doer um pouco e até ficar com uma 

mancha roxa. 

Depois que os resultados dos exames estiverem prontos, a gestante que participar 

da pesquisa poderá ver estes resultados, que ficarão arquivados no seu prontuário 

do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e/ou nos postos de saúde. O sangue 
colhido que sobrar será guardado no freezer com um número (sem o nome da 
pessoa) e poderá ser utilizado para outro estudo no futuro. 

Além dos exames de laboratório, a pessoa será consultada e examinada por um 
médico ou enfermeira responsável pela pesquisa, que poderá pedir outros 

exames, caso ache necessário. 

Os remédios para malária, que são de distribuição gratuita, vão 

depender do tipo de malária e da gravidade do caso. Se a malária 

for grave, a paciente deverá ficar internada, como acontece com 

todas as outras pacientes graves que chegam ao Hospital da 

Mulher e da Criança do Juruá. 
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Após o tratamento, será verificado se houve a cura completa através de uma nova 
coleta de 5 mL de sangue e do exame para malária, que poderá ser quinzenal ou 

mensal. Poderão ser realizadas visitas domiciliares. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR DA PESQUISA? 
 
Além de ter um médico e uma enfermeira especializados em malária que irão 

acompanhar o paciente durante toda a crise de malária, ao participar deste estudo, 

você não receberá qualquer benefício adicional, nem ganhará dinheiro, mas 

estará contribuindo para o estudo desta doença que ainda mata muitas mães e 

crianças. 

Se tiver algum prejuízo participando da pesquisa, os pesquisadores poderão lhe 
ajudar de alguma maneira, basta conversar com eles! 

Você também receberá uma cartilha educativa e informações sobre os mecanismos 

de como se pega a doença e as formas de evitar uma próxima infecção. Também 

receberá um cartão de vigilância de morbidade para acompanhamento da equipe de 

pesquisa. 

QUEM VAI FICAR SABENDO DO RESULTADO DOS MEUS EXAMES? 
 
A participação neste estudo será confidencial e os resultados dos exames serão 

mostrados somente para os profissionais de saúde do Hospital da Mulher e da 

Criança do Juruá que trabalham com gestação e malária ou para pesquisadores de 

outras cidades ou países, mas o nome da pessoa que participa nunca será revelado. 

Os dados ou material biológico obtidos neste estudo, desde que autorizado, 

poderão ser utilizados em outros projetos, desde que autorizado pela Comissão de 

Ética deste Instituto e pelo responsável por esta pesquisa. Em qualquer momento a 

gestante poderá retirar a autorização sem qualquer prejuízo. 

O QUE ACONTECE SE EU QUISER DESISTIR DE PARTICIPAR DA 
PESQUISA? 

 
A pessoa que aceitou participar da pesquisa tem todo o direito de dizer que não quer 

mais participar. E mesmo que isso aconteça, a pessoa será bem tratada e terá 
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direito ao atendimento nos Postos de Saúde no momento do pré-natal ou Hospital 

da Mulher e da Criança sempre que precisar. 

ATENÇÃO: NENHUM PESQUISADOR PODE DEIXAR DE ME TRATAR BEM SE 
EU DISSER QUE NÃO QUERO ENTRAR NA PESQUISA OU QUERO SAIR 

DELA DEPOIS DE ALGUNS DIAS!!! 

 

EU GUARDAREI COMIGO ALGUM PAPEL DIZENDO QUE PARTICIPEI DA 
PESQUISA? 

 
A pessoa que aceitar participar da pesquisa assinará duas cópias deste 
documento. Uma cópia ficará com o pesquisador, no centro de pesquisa clínica em 

malária gestacional, e outra cópia ficará com a paciente ou responsável. 

E O QUE FAZER SE ACONTECER ALGUMA COISA COMIGO DEPOIS DA 
PESQUISA? 

 

Para qualquer esclarecimento ou ajuda, a paciente poderá falar com a Secretaria da 
Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo pelo telefone: 011-3091-7733, e-mail: 
cep@icb.usp.br ou com os pesquisadores abaixo: 

 

 

 

 

O Prof. Cláudio Romero Farias 
Marinho, cujo número de telefone é 
(11) 3091 7209 ou (11) 3091 7989, 
terá disponibilidade para atender e 
esclarecer quaisquer dúvidas. 

A Enfa. Jamille Gregório Dombrowski 
cujo número de telefone é (68) 
92813503 ou (68) 3322 8450, e 
também poderá atender e esclarecer 
outras dúvidas. 

 

A Dra. Suiane Negreiros do Valle cujo 
número de telefone é (68) 3322 4318 
ou (68) 3322 5516, e também poderá 
atender e esclarecer outras dúvidas. 

 

O Prof. Rodrigo Medeiros de Souza, 
cujo número de telefone é (68) 3322 
8450 ou (68) 9968 6655, terá 
disponibilidade para atender e 
esclarecer quaisquer dúvidas. 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
 
Eu, ________________________________________________________________, 

portador da identidade__________________, nascida em ____/____/_____, recebi 

a explicação de que serei uma das participantes voluntárias dessa pesquisa, 

entendo todas as suas etapas e objetivos. Declaro que recebi todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Se eu não souber ler ou 

escrever, uma pessoa de minha confiança irá ler este documento para mim e depois 

escreverá nesta página o meu nome e a data do preenchimento. 

Caso deseje, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa. 

[      ] Desejo conhecer os resultados  [      ] Não desejo conhecer os resultados 

Autorizo a utilização dos meus dados e material biológico em outros projetos, com 

dispensa de uma nova TCLE, desde que autorizado por uma Comissão de Ética e 

pelo responsável por esta pesquisa? 

[      ] Sim  [      ] Não 

E por estar devidamente informada e esclarecida sobre o conteúdo deste termo, 

livremente, sem qualquer pressão por parte dos pesquisadores, expresso meu 

consentimento para minha inclusão nesta pesquisa. 
 

_________________________________________ 

Assinatura da paciente 

______/_______/20____ 

Data 

 

Impressão do polegar direito da paciente, caso esta não saiba 

escrever seu nome. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Testemunha 1 - RG_________________ 

_______________________________ 
Testemunha 2 - RG_______________  

 
 

_________________________________ 
Nome do pesquisador que entrevistou 

 
 

________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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Código ViMiP-______________ 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

 
Eu, ________________________________________________________________, 

portador da identidade__________________, nascida em ____/____/_____, recebi 

a explicação de que serei uma das participantes voluntárias dessa pesquisa, 

entendo todas as suas etapas e objetivos. Declaro que recebi todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Se eu não souber ler ou 

escrever, uma pessoa de minha confiança irá ler este documento para mim e depois 

escreverá nesta página o meu nome e a data do preenchimento. 

Caso deseje, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa. 

[      ] Desejo conhecer os resultados  [    ] Não desejo conhecer os resultados 

Autorizo a utilização dos meus dados e material biológico em outros projetos, com 

dispensa de uma nova TCLE, desde que autorizado por uma Comissão de Ética e 

pelo responsável por esta pesquisa? 

[      ] Sim  [      ] Não 

E por estar devidamente informada e esclarecida sobre o conteúdo deste termo, 

livremente, sem qualquer pressão por parte dos pesquisadores, expresso meu 

consentimento para minha inclusão nesta pesquisa. 
 

_________________________________________ 

Assinatura da paciente 

______/_______/20____ 

Data 

 

Impressão do polegar direito da paciente, caso esta não saiba 

escrever seu nome. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Testemunha 1 - RG_________________ 

_______________________________ 
Testemunha 2 - RG_______________  

 
 

_________________________________ 
Nome do pesquisador que entrevistou 

 
 

________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 



204 

 
 

 

B - Questionário 
 

Universidade de São Paulo 
Instituto de Ciências Biomédicas 

Departamento de Parasitologia 
 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

MALÁRIA GESTACIONAL – ESTUDO DE SEGUIMENTO 
 

Data: _____/_____/20____            CÓDIGO ViMiP-_________ 
 
OBSERVAÇÃO: Este questionário contém 78 questões e sua aplicação associado 

ao exame físico terá duração média de 30 minutos. Todas as informações 

fornecidas serão mantidas em SIGILO e em hipótese alguma seu nome será 

revelado. 

 

Nome: ________________________________________ Idade (anos): ______ 

Data de Nascimento: ____/____/_______ Naturalidade: _________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: ___________________________ Cidade:________________________ 

Profissão: __________________________ Telefone:_____________________  

Nome da mãe: ____________________________________________________ 

Cartão SUS: __________________________Nº SIVEP:___________________ 
 

Sua residência está localizada em área: 

(1) Urbana o 

(2) Rural o 

(99) Não sabe / Não quer 

responder 
o 

A quanto tempo reside nesta área? |__|__| ano(s) |__|__| mes(es) |__|__| dia(s) 

 
Pesquisador responsável pela aplicação do questionário: 
_____________________________________________________________________ 

Pelo menos 2 itens para Zona Urbana (Lei 
5.172/66): 
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 
pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma 

IDENTIFICAÇÃO 
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Universidade de São Paulo 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Departamento de Parasitologia 

 
QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 
Agora irei perguntar sobre sua vida pessoal e condições de moradia. 

 
1.1 Qual o seu estado civil? 

(1) Solteira o 

(2) Casada o 

(3) Convivente/união estável o 

(4) Divorciada o 

(5) Viúva o 

1.2 Qual o seu grau de instrução? 

(1) Sem escolaridade o 

(2) 1 a 4 anos o 

(3) 5 a 8 anos o 

(4) > 8 anos o 

1.3 Qual a sua 
raça/cor? 

(1) branca o (2) negra/preta o (3) parda o (4) amarela o (5) indígena o 

 
 

2.1 Quantos cômodos tem o domicílio?  |__|__| 

2.2 Quantas pessoas habitam (incluindo 

você)?  

|__|__| 

2.3 Seu banheiro é (marcar um): 

(1) Banheiro privado dentro da sua casa o 

(2) Banheiro privado fora da sua casa o 

(3) Banheiro compartilhado dentro da sua casa o 

(4) Banheiro compartilhado fora da sua casa o 

(5) Uma privada/latrina o 

(6) Não tem banheiro ou latrina (mato, rio, igarapé) o 

 
 

 2. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS 

 1. PERGUNTAS PESSOAIS 
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Universidade de São Paulo 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Departamento de Parasitologia 

 
 

 
2.4 Sua família tem qualquer um dos seguintes itens (marcar todos os correspondentes): 
(1) Eletricidade em sua casa todo o dia o 
(2) Eletricidade em sua casa com gerador parte do dia o 
(3) Rádio o 
(4) Televisão o 
(5) Telefone (fixo) o 
(6) Telefone (celular) o 
(7) Bicicleta o 
(8) Motocicleta o 
(9) Carro o 
(10) Canoa o 
(11) Barco a motor o 
(12) Refrigerador o 
(13) Nenhum dos anteriores o 
2.5 Usa água potável de (marcar um): 
(1) Água encanada dentro da sua casa o 
(2) Água encanada compartilhada (fora) o 
(3) Um poço artesiano privado o 
(4) Um poço artesiano compartilhado/público o 
(5) Uma cacimba o 
(6) Lago, rio ou igarapé  o 
(7) Caminhão pipa o 
(8) Água da chuva o 
(9) Água mineral o 
(10) Nenhuma das anteriores o 
2.6 O piso da sua casa é feito de que? (marcar um) 
(1) Terra ou areia o 
(2) Madeira sem acabamento / tábua  o 
(3) Madeira polida o 
(4) Lajota, cimento ou carpete o 
(5) Outros materiais o 

 

 2. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS 
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Instituto de Ciências Biomédicas 
Departamento de Parasitologia 

 
 

 
2.7 Qual o tipo de telhado da sua casa? 

(1) Palha o  
(2) Zinco ou alumínio o  
(3) Brasilite (Amianto) o  
(4) Telha ou laje o  

2.8 As janelas da sua casa são feitas de que? 
(1) Não há janelas o 
(2) Janelas de madeira o 
(3) Janelas de vidro o 
(4) Janelas de alumínio o 

2.9 Elas são teladas? (1) Sim o (2) Não o 

2.10 Sua família produz alimentos para consumo 
próprio? 

(1) Sim o (2) Não o 

Se SIM, quais?   
(1) Verdura e hortaliças (horta) o  
(2) Leite e derivados o  
(3) Carne e ovos o  
(4) Feijão o  
(5) Arroz e milho o  
(6) Frutas o  
(7) Extrativismo o  
(8) Caça / pesca o  
(9) Outros:___________________________________   

2.11 A família recebe auxílio da prefeitura, Estado ou 
outra instituição?  

(1) Sim o         (2) Não o 

2.12 Qual a renda mensal da família? 
(1) Até 1 salário mínimo o  
(2) De 1 a 3 salários mínimos o  
(3) De 3 a 5 salários mínimos o  
(4) 5 ou mais salários mínimos o  
(99) Não sabe / Não quer responder o  

 2. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS 
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Departamento de Parasitologia 

 
Agora farei perguntas sobre sua saúde. 
 
 

3.1 Tem pressão alta? (1) Sim o  (2) Não o  (99) Não sabe o 
3.2 Fuma? (Inclui cigarros ou outras formas de fumo)            (1) Sim o  (2) Não o 

a. Nesta gestação, você continua fumando?  (1) Sim o  (2) Não o 
b. Se SIM, em média quantos 
cigarros fuma por dia? 

(1) 0-1  o (2) 2-9  o (3) ≥ 10  o 

3.3 Toma algum remédio? (1) Sim o (2) Não o  
a.Se SIM, qual(is)?_____________________________________________ 

3.4 Faz uso de drogas ilícitas? (1) Sim o (2) Não o  
3.5 Ingere bebidas alcoólicas? (1) Sim o (2) Não o  

a. Ingeriu bebidas alcoólicas 
durante esta gestação? 

(1) Sim o (2) Não o 
 

b. Se SIM, com qual frequência?    
(1) Mensalmente ou menos o   
(2) 2-4 vezes ao mês o   
(3) 2-3 vezes por semana o   
(4) 4-6 vezes por semana o   
(5) Diariamente o   

3.6 Tem HIV?     (1) Sim o  (2) Não o  (99) Não sabe/Não quer responder o 
3.7 Antecedentes pessoais 

(1) Infecção urinária o (2) Cardiopatia o 
(3) Infertilidade o (4) Diabetes o 
(5) Cirurgia pélvica uterina o (6) Má formação o 
(7) Outro(s)? Especifique: _________________________________ 

 
Agora farei perguntas sobre sua história reprodutiva. 
 

 
Se a paciente não tiver certeza se está grávida atualmente, registre 99. Conte cada gravidez somente 
uma vez. A gravidez na qual mais de uma criança nasceu deve ser contada somente como uma gravidez. 

4.1 Quantas vezes engravidou? (Incluir esta gravidez) |__|__|  
a. Nascidos vivos? (não conte esta gravidez) |__|__|  
b. Nascidos mortos / Abortos espontâneos? 

(não conte esta gravidez) 
|__|__|  

 

 3. HISTÓRIA CLÍNICA 

 4. GESTAÇÕES PRÉVIAS 
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a. Abortos provocados?               |__|__|      (99) Não quer responder o 
b. Quantos partos cesáreas? |__|__|  
c. Quantos partos normais? |__|__|  

4.2 Alguma anormalidade ao nascimento?             (1) Sim o            (2) Não o 

                                                                                 (99) Não quer responder o 

Se SIM, qual?    

(1) Palato o (2) Coração o (3) Coluna o 

(4) Lábios o (5) Cabeça o (6) Abdomen o 

(7) Dedos o (8) Genitália o   

Outro? Especifique: ___________________________________________________ 

4.3 Se multigrávida, qual a data do término da última gestação?  |__|__|/|__|__| (mês/ano) 

4.4 Amamentação (1) Sim o (2) Não o  

4.5 Algum RN pesou menos de 2.500g (1) Sim o (2) Não o  

4.6 Nascimento com maior peso? |__|__|__|__|g 

 
 

5.1 Idade gestacional? (semanas) |__|__|   
5.2 Sentiu os movimentos do bebê? (1) Sim o (2) Não o (99) Não sabe o 
5.3 Está tomando qualquer um dos seguintes medicamentos?  

(1) Suplemento de ferro o   
(2) Ácido fólico o   
(3) Vitaminas de pré-natal o   
(4) Complexo B o   
(5) Nenhuma das anteriores o   

5.4 Teve alguma das seguintes complicações em sua gestação?  
(1) Sangramento vaginal o   
(2) Anemia o   
(3) Pressão alta (pré-eclâmpsia) o   
(4) Diabetes gestacional o   
(5) Nenhuma das anteriores o   
(6) Outras o   
Especifique: ___________________________________________________ 

5.5 Você recebeu transfusão de sangue nesta gravidez?  (1) Sim o  (2) Não o 
 

 4. GESTAÇÕES PRÉVIAS 

 5. GRAVIDEZ ATUAL 
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Agora farei perguntas sobre malária e por fim faremos o exame físico. 
 
 

6.1 Tem cortinado em casa? (1) Sim o (2) Não o  
a. Se sim, dormiu embaixo do mosquiteiro 

na noite passada? 
(1) Sim o (2) Não o  

b. O mosquiteiro é impregnado com 
inseticida de longa duração? 

(1) Sim o 
(3) Não sabe o 

(2) Não o 
 

 

6.2 Sua casa foi borrifada no último ano? (1) Sim o 
(3) Não sabe o 

(2) Não o 
 

 

6.3 Usou alguma prevenção (inseticida em 
spray, repelente, repelente elétrico) para evitar 
carapanãs ou malária? 

(1) Sim o 
(3) Não sabe o 

(2) Não o 
 

 

6.4 Se grávida, você tomou algum medicamento 
para prevenir malária nesta gravidez? 

(1) Sim o (2) Não o 
 

a. Se SIM, qual?    
(1) Cloroquina o   
(2) Cloroquina + primaquina o   
(3) Quinina o   
(4) Quinina + clindamicina o   
(5) Artemeter + lumefantrina (Coartem) o   
(6) Artesunato + mefloquina o   
(7) Doxiciclona o   
(8) Mefloquina o   
(9) Atovaquona/proguanil o   
(10) Outro o   
Especifique: ___________________________________________________ 
b. Se SIM, quantas vezes você fez uso deste medicamento?  
(1) Uma vez o   
(2) Duas vezes o   
(3) Diariamente o   
(4) Semanalmente o   
(5) Mensalmente o   
(6) Esquema do Ministério da Saúde o   
(7) Outro o   

 6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE MALÁRIA 
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7.1 Você já teve malária alguma vez na vida? (1) Sim o (2) Não o 

a. Quantas vezes? (excluindo a atual) |__|__|  

7.2 Você já teve malária durante alguma gravidez? (1) Sim o (2) Não o 

a. Quantas vezes? (excluindo a atual) |__|__|  

b. Qual a quantidade por gestação?   

      (1)|__|__|   (2)|__|__|   (3)|__|__|   (4)|__|__|   (5)|__|__|   (6)|__|__|   (7)|__|__|   

7.3 Fez viagem recente? (nos últimos 30 dias) Se não, item 8. (1) Sim o (2) Não o 

Se SIM, para onde? _____________________________________________________ 

7.4 Qual foi o objetivo da viagem?  (1) Trabalho o  (2) Recreativo o (3) Visita a parentes  

o Outro:______________________________________________________________ 

7.5 Dormiu neste local?                         (1) Sim o        (2) Não o 

a. Qual foi o tipo de acomodação? 

      (1) Ar livre o    (2) Acampamento o    (3) Barco o     (4) Habitação o 

7.6 Quanto tempo permaneceu nesta localidade? (1) ≤ 7 dias o  (2) > 7 dias o 

 

 
8.1 Temperatura axilar (ºC) |__|__|,|__| ºC 
8.2 Frequência cardíaca (batimentos por minuto) |__|__|__|  bpm 
8.3 Frequência respiratória (incursões respiratórias 

por minuto) 
|__|__|  irpm 

8.4 Pressão arterial (mmHg)   o MSD  o MSE |__|__|__|/|__|__|__|  mmHg 
8.5 Peso no início da gestação (kg) |__|__|__|,|__| kg 
8.6 Peso no final da gestação (kg) |__|__|__|,|__| kg 
8.7 Altura (cm) |__|__|__|,|__| cm 
8.8 Altura do fundo uterino (cm) |__|__|,|__| cm 
8.9 DUM (dia/mês/ano)  |__|__|/|__|__|/|__|__| 
8.10 DPP (dia/mês/ano)  |__|__|/|__|__|/|__|__| 
8.11 Apresenta   

a. Icterícia? (1) Sim o (2) Não o    c. Cianose?           (1) Sim o (2) Não o 
b. Palidez?  (1) Sim o (2) Não o    d. Edema (MMII)? (1) Sim o (2) Não o 

8.12 Batimento cardíaco fetal audível?  (1) Sim o   (2) Não o   |__|__|__| bpm 
 
 
 

 8. EXAME FÍSICO ATUAL 
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9.1 Você fez pré-natal?  (1) Sim o (2) Não o 

9.2 Quantas visitas? (Conferir pelo cartão)  |__|__|  
Consulta nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Data         
IG (sem)         
Peso (kg)         
Pressão Arterial         
Edema         
Altura uterina (cm)         
BCF         
Mov. Fetal         

 Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____ 

9.2 Hemoglobina (g/dl) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.3 Hematócrito (%) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.4 VCM (fl) |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__| 

9.5 HCM (pg) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.6 CHCM (g/dl) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.7 Tipo Sanguíneo / Rh |__|__| / o Pos  o Neg    

9.8 Leucócitos total (mm3) |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| 

9.9 Plaquetas (x103) |__|__|__|.|__| |__|__|__|.|__| |__|__|__|.|__| 

9.10 AST / TGO (UI/dl) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9.11 ALT / TGP (UI/dl) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9.12 Bilirrubina total (mg/dl) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.13 Bilirrubina direta (mg/dl) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| 

9.14 Creatinina (mg/dl) |__|,|__| |__|,|__| |__|,|__| 

9.15 Uréia (mg/dl) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9.16 Glicemia jejum (mg/dl) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9.17 VDRL o Pos  o Neg o Pos  o Neg o Pos  o Neg 

9.18 HBsAg o Pos  o Neg o Pos  o Neg o Pos  o Neg 

9.19 Toxoplasmose o Pos  o Neg o Pos  o Neg o Pos  o Neg 

9.20 Anti-HIV o Pos  o Neg o Pos  o Neg o Pos  o Neg 

9.21 Coombs indireto o Pos  o Neg o Pos  o Neg o Pos  o Neg 

OBS: Caso não existam dados preencher com 00. 
      Testes laboratoriais adicionais 

1) Anexe a cópia dos resultados laboratoriais nesta página, se aplicável. 
2) Anexe a cópia do cartão de pré-natal, se possível. 

 9. DADOS DO PRÉ-NATAL 
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FORMULÁRIO DE VIGILÂNCIA DA MALÁRIA 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

MALÁRIA GESTACIONAL 

 
Data: _____/_____/20____                                               CÓDIGO ViMiP-_________ 
 
 
1.1 Em qual(is) idade(s) gestacional(is) você teve malária? (meses) 

(1)|__|__| (2)|__|__| (3)|__|__| (4)|__|__| (5)|__|__| (6)|__|__| (7)|__|__| (8)|__|__| 

1.2 Que tipo de Plasmodium / Malária? (01 - Vivax; 02 - Falciparum; 03 - Mista; 99 - Não se sabe) 

(1)|__|__| (2)|__|__| (3)|__|__| (4)|__|__| (5)|__|__| (6)|__|__| (7)|__|__| (8)|__|__| 

1.3 Quantas cruzes? (01 - < 1/2+; 02 - 1/2+; 03 - +; 04 - ++; 05 - +++; 06 - ++++ 99 - Não se sabe) 

(1)|__|__| (2)|__|__| (3)|__|__| (4)|__|__| (5)|__|__| (6)|__|__| (7)|__|__| (8)|__|__| 

1.4 Quando os seus sintomas iniciaram? (Em caso de malária atual) 

(1) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(2) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(3) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(4) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(5) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(6) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(7) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(8) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

1.5 Nº da notificação no SIVEP-Malária e data do diagnóstico: 

(1) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(2) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(3) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(4) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(5) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(6) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(7) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

(8) |__|__|__|__|__|__| - |__|__|/|__|__|/|__|__| 

1.6 Durante este episódio, quais sintomas abaixo você teve? (Marcar todos que se apliquem) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(1) Febre (nas últimas 48 horas) o o o o o o o o 

(2) Calafrio o o o o o o o o 

(3) Sudorese o o o o o o o o 

(4) Dor de cabeça  o o o o o o o o 

(5) Dores nos músculos / articulações o o o o o o o o 

(6) Fraqueza o o o o o o o o 

(7) Anorexia / Falta de apetite o o o o o o o o 

 1. HISTÓRIA PARA MALÁRIA (Não aplicar para grupo controle) 
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(8) Náuseas o o o o o o o o 

(9) Vômitos o o o o o o o o 

(10) Dor abdominal o o o o o o o o 

(11) Diarréia o o o o o o o o 

(12) Tosse o o o o o o o o 

(13) Prurido o o o o o o o o 

(14) Erupções ou reações da pele o o o o o o o o 

(15) Zumbido o o o o o o o o 

(16) Desordem ou dificuldade de dormir o o o o o o o o 

(17) Mudanças comportamentais o o o o o o o o 

(18) Pesadelos ou alucinações o o o o o o o o 

(19) Convulsões / ataques o o o o o o o o 

(20) Sangramento vaginal o o o o o o o o 

(21) Outros o o o o o o o o 

Especifique: _____________________________________________________________ 

1.8 Tomou algum medicamento para os 
sintomas anteriores?  

o o o o o o o o 

1.9 Usou plantas medicinais? o o o o o o o o 

1.10 Qual o tratamento foi recomendado para malária? 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(11) Cloroquina o o o o o o o o 

(12) Cloroquina + primaquina o o o o o o o o 

(13) Quinina o o o o o o o o 

(14) Quinina + clindamicina o o o o o o o o 

(15) Artemeter + lumefantrina (Coartem) o o o o o o o o 

(16) Artesunato + mefloquina o o o o o o o o 

(17) Outro o o o o o o o o 

Especifique: _____________________________________________________________ 

OBS:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Pesquisador:______________________________________________________________ 
 
 

 1. HISTÓRIA PARA MALÁRIA (Não aplicar para grupo controle) 



215 

 
 

 

D - Formulários de vigilância da morbidades 
 

Universidade de São Paulo 
Instituto de Ciências Biomédicas 

Departamento de Parasitologia 
 

 
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO QUINZENAL PÓS-MALÁRIA 

 
PROJETO DE PESQUISA - MALÁRIA GESTACIONAL 

 
Data: _____/_____/20____        CÓDIGO ViMiP-_________ 
 
 
1.1 Seguiu o tratamento recomendado? (1) Sim o (2) Não o 

1.2 Se SIM, qual esquema antimalárico administrado? (Marcar os que se aplicam) 

(1) Cloroquina o  

(2) Cloroquina + primaquina o  

(3) Quinina o  

(4) Quinina + clindamicina o  

(5) Artemeter + lumefantrina (Coartem) o  

(6) Artesunato + mefloquina o  

(7) Outro o  

Especifique: _________________________________________________ 
 
1.3 Apresentou algum dos sintomas abaixo nos últimos dias? 

(1) Febre o 

(2) Calafrios o 

(3) Dor de cabeça o 

(4) Sudorese o 

(5) Diarréia o 

(6) Tosse o 

(7) Dor ao urinar o 

(8) Vômitos o 

1.4. Caso NÃO tenha realizado o tratamento completo, esclarecer o motivo: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Pesquisador:_________________________________ 

1. COLETA DE DADOS (Visita domiciliar) 
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FORMULÁRIO DE VIGILÂNCIA DA MORBIDADE 

 
PROJETO DE PESQUISA - MALÁRIA GESTACIONAL 

 
Data: _____/_____/20____        CÓDIGO ViMiP-_________ 
 
 

Avaliação 1ª visita 2ª visita 3ª visita 
Data    
IG (sem)    
Peso (kg)    
Pressão arterial (mmHg)    
Freq. Cardíaca (bpm)    
Freq. Respiratória (irpm)    
Edema (1 a 4)    
Altura interina (cm)    
BCF (bpm)    
Mov. Fetal (+ ou -)    
Temperatura (ºC)    

 

  

 

Pesquisador:_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

1. EXAME CLÍNICO (Visita domiciliar) 
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FORMULÁRIO DE VIGILÂNCIA DO PARTO E ANÁLISE DA PLACENTA 
 

PROJETO DE PESQUISA - MALÁRIA GESTACIONAL 

 
Data: _____/_____/20____          CÓDIGO ViMiP-_________ 
 
 

 
(1) Realizada o           (2) Não realizada o  

1.1 Peso (g): |__|__|__| 

1.2 Análise macroscópica (1) Sim o (2) Não o  

1.2.1 Presença de alterações na face materna? (1) Sim o (2) Não o 

Se SIM, quais as alterações observadas?   

(1) Área de calcificação o   

(2) Área de hemorragia o   

(3) Área de infarto (isquemia) o   

(4) Coágulo o   

(5) Lesão no(s) cotilédone(s) o   

(6) Outras: o _____________________________ 

1.2.2 Presença de alterações na face fetal? (1) Sim o (2) Não o  

1.2.2.1 Inserção do cordão umbilical    

(1) Central o   

(2) Excêntrica o   

(3) Marginal o   

(4) Velamentosa o   

1.2.2.2 Vasos fetais (1) Três o (2) Dois o  

1.2.2.3 Torção do cordão umbilical (1) Direita o (2) Esquerda o (3) Ausente o 

1.2.2.4 Presença de nós no cordão umbilical (1) Sim o (2) Não o  

1.2.3 Presença de alterações nas membranas? (1) Sim o (2) Não o  

Qual a sua disposição? (1) Marginal o (2) Circunvalada o  

1.2.3.1 Cor (1) Normal o      (2) Verde o     (3) Opaca o 
 

1. ANÁLISE PLACENTÁRIA (Laboratório) 
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1.3 Documentação fotográfica (1) Sim o (2) Não o 

1.4 Coleta de 4 fragmentos de biópsia em formol 

tamponado 4% 
(1) Sim o (2) Não o 

1.5 Biópsia para Imprint    (1) Sim o (2) Não o 

1.6 Gota espessa de sangue da placenta (1) Sim o (2) Não o 

1.7 Esfregaço de sangue da placenta (1) Sim o (2) Não o 

1.8 Sangue da placenta para RT-PCR (1) Sim o (2) Não o 

1.9 Biópsia para RNA later® (1) Sim o (2) Não o 

1.10 Biópsia para microscopia eletrônica (caso a 
gestante esteja infectada no momento do parto) 

(1) Sim o (2) Não o 

1.11 Tissue Tek (1) Sim o (2) Não o 

 
 
 
 
 

2.1 Gota espessa do cordão umbilical (1) Sim o (2) Não o 

2.2 Esfregaço do cordão umbilical (1) Sim o (2) Não o 

2.3 Coleta de sangue ou coágulo do cordão umbilical (1) Sim o (2) Não o 

 
 
Parto: (1) Normal o     (2) Cesárea o  Hora: ____h_____ 
 

Pesquisador:_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ANÁLISE PLACENTÁRIA (Laboratório) 

2. EXAMES LABORATORIAIS DO CORDÃO UMBILICAL (Laboratório) 


