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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. 



 

 
 

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. 

 
  



 

 
 

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). 

 

 

 



 

 
 

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). 

 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

 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). 

 



 

 
 

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 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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).  



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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). 
 



 

 
 

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, 



 

 
 

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 



 

 
 

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, 



 

 
 

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). 

 

 



 

 
 

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 



 

 
 

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 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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 



 

 
 

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) 



 

 
 

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) 
  



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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;	



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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 



 

 
 

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 



 

 
 

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). 



 

 
 

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). 

  



 

 
 

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. 



 

 
 

 

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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