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Gestante infectada e 
com Síndrome de Guillain-Barré

O vírus Zika (ZIKV) é um vírus emergente envolvido em surtos recentes no Brasil. A associação entre o vírus e a síndrome de Guillain-Barré (SGB) ou distúrbios congênitos é
atualmente uma preocupação mundial. Neste trabalho, nós investigamos um caso raro de zika em uma paciente de 28 anos, que foi associado com SGB e aborto retido
espontâneo.
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Antígenos virais (proteínas E e NS1) detectados na placenta 

RESULTADOS
Análise histopatológica da placenta 

Fig. 1- Histopatologia das placentas. Aspectos normais de regiões de
membrana (Mem), camada fibroblástica (FL), camada compacta (CL),
epitélio (Ep), membrana basal (BM), vilosidades (CV) e decídua
materna (Dec). A infectada apresentou diferentes alterações, como
degeneração celular (CD) , necrose fibrinóide (FN), hemorragia (He),
edema (E), infiltrado inflamatório (Inf), infarto (IFT), calcificação (Ca),
células de Hofbauer (Hf) ativadas.

Fig. 2- Detecção dos antígenos virais. As proteínas E e NS1 foram
detectadas na decídua (Dec), nas células mesenquimais (MS), de
Hoffbauer (HF) e no citotrofoblasto (CTB) das vilosidades coriônicas
(CV) da paciente infectada por ZIKV.

Aumento de celularidade (células de Hofbauer e linfócitos TCD8 +) e expressão de
citocinas/mediadores pró-inflamatórios

Fig. 3- O aumento da celularidade
(células de Hofbauer e linfócitos TCD8
+), expressão de citocinas pró-
inflamatórias locais, como IFN-γ e TNF-
α, RANTES/CCL5 e outros mediadores,
como e VEGFR2, confirmam a
inflamação e a disfunção placentária. A
infecção de células de Hofbauer durante
a gestação não apenas reflete a falha
crítica do arranjo de proteção materno-
fetal, mas também destaca um caminho
potencial para a transmissão vertical do
ZIKV.

Análise histopatológica dos tecidos fetais 

Antígenos virais (proteínas E 
e NS1) detectados no feto

Fig. 5- Detecção dos
antígenos virais nos tecidos
fetais. As proteínas E e NS1
foram detectada nos tecidos
do cérebro, pulmão, rim e
fígado.

Fig. 4- Histopatologia dos tecidos fetais controle e infectado com ZIKV. Córtex cerebral (CC), neurônios (Ne), fibras
nervosas degeneradas (DF), bronquíolos (BC), bronquíolos desorganizados (DBC), membrana hialina (MH), infiltrado
inflamatório (Inf), epitélio (PC), glomérulo (GR), ducto biliar (BD), capilar sinusoidal (SC) e células de Kupffer (KC).
Todos esses órgãos apresentaram alterações no parênquima e presença focal de infiltrado mononuclear.
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