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Resumo:
A cisticercose ainda hoje é um grande problema de saúde pública em muitas partes do mundo
em desenvolvimento. A doença ocorre quando os seres humanos se tornam hospedeiros
intermediários de Taenia solium por ingestão de água ou alimentos contaminados e autoinfecção. É um problema de saúde pública em várias partes do mundo, como China, sudeste
asiático, Índia, África subsaariana e América Latina, incluindo o Brasil. Os fatores que
contribuem para essa endemia incluem má higiene pessoal e precariedade no saneamento das
moradias e no saneamento público. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão
sistemática sobre a cisticercose a fim de determinar medidas profiláticas e de controle desta
endemia. Os cisticercos podem ser encontrados comumente no sistema nervoso central, olho,
tecidos subcutâneos, músculo, boca, pulmão e mais raramente coração e ossos, sendo a
neurocisticercose a forma mais frequente e endêmica da doença. Nesse caso, os cisticercos
podem ser localizados no parênquima cerebral, espaço subaracnóide, sistema ventricular e
medula espinal. Atualmente há diversas ferramentas de diagnóstico, como exames
radiológicos, sorologia e detecção imunológica, mas o padrão ouro continua sendo
demonstração da presença de larva parasitária no tecido. Após o diagnóstico, a abordagem
terapêutica a ser adotada depende do estágio dos cistos e inclui desde as drogas usuais
(prazinquentel e albendazol) as novas drogas (como EpiBr), desenvolvimento de vacinas e até
procedimentos cirúrgicos. Embora o tratamento seja eficaz, a profilaxia é a única forma de
erradicar a doença, a qual envolve saneamento, desenvolvimento sócio-econômico-cultural,
fiscalização e controle de migração.
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a review
Abstract:
Cysticercosis nowadays still a major public health problem in many parts of the developing
world. The disease occurs when humans become intermediate hosts of Taenia solium by
ingestion of contaminated food or water and self-infection. It is a public health problem in
many parts of the world such as China, Southeast Asia, India, Sub-Saharan Africa and Latin
America, including Brazil. The factors that contribute to this endemic disease include poor
personal hygiene and poor housing and public sanitation. The objective of the present study
was to perform a systematic review on cysticercosis in order to determine prophylactic and
control measures of this endemic disease. The cysticercis may commonly be found in the
central nervous system, eye, subcutaneous tissue, muscle, mouth, lungs and rarely be found in
the heart and bone, being the neurocysticercosis the most frequent and endemic form of the
disease. In this case, the cysticerci may be located in the brain parenchyma, subarachnoid
space, spinal cord and ventricular system. Currently there are several diagnostic tools, such as
radiological examinations, serology and immunological detection, but the gold standard
remains demonstrating the presence of parasitic larva in the tissue. After diagnosis, the
therapeutic approach to be adopted depends on the stage of the cysts and includes the use of
usual drugs (albendazole and prazinquentel) and new drugs (as EpiBr), vaccine development
and surgical procedures. Although the treatment is effective, prophylaxis is the only way to
eradicate the disease, which involves sanitation, socio-economic and cultural development,
supervision and control of migration.
Keywords:
Cysticercosis. Neurocysticercosis. T. solium. Parasite.
Introdução
A cisticercose é hoje um grande problema de saúde pública em muitas partes do
mundo em desenvolvimento1. É uma doença parasitária potencialmente fatal causada pela
ingestão de ovos da Taenia solium e é comum em comunidades onde os seres humanos e os
porcos vivem em estreita proximidade com más práticas de criação de suínos, o consumo de
carne de porco mal cozida e onde as instalações sanitárias básicas estão precárias2.
Após a ingestão, os ovos eclodem no intestino humano e liberam larvas que penetram
na mucosa intestinal e em todo o corpo humano para produzir cisticercose. Os cistos têm
preferências migratórias por tecidos onde o fluxo sanguíneo é intenso. Eles podem ser
encontrados no sistema nervoso central, músculo esquelético, tecido subcutâneo e olhos,
embora possam ser encontradas em qualquer tecido humano3. No cérebro, inicialmente os
cistos geram uma resposta imunitária mínima e podem permanecerem como cistos viáveis
durante anos e podendo desenvolver neurocisticercose4.
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Na atualidade, ainda observamos a existência de certa confusão na caracterização de
teníase e cisticercose. A ingestão de carne de porco, pelo homem, com cisticercos viáveis irá
provocar a teníase. Esse quadro também é possível quando há ingestão da carne bovina
contendo cisticercos (Cysticercus bovis) viáveis de Taenia saginata.
Em contrapartida, a cisticercose, será causada somente quando houver a ingestão de
ovos da Taenia solium, podendo, esse processo, ser deflagrado por fatores vários, como
ingestão de água e/ou alimentos contaminados, como consequência de condições higiênicas
ambientais e pessoais precárias e de mecanismo de auto-infecção, situação menos frequente,
especialmente porque decorre do refluxo de proglotes gravídicos do conteúdo intestinal para o
estômago5,6.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre a
cisticercose para apresentar seus dados epidemiológicos, causas, tipos, diagnóstico e
tratamentos a fim de determinar medidas profiláticas e de controle desta endemia.
As buscas dos artigos foram realizadas nas seguintes bases de dados bibliográficas:
PubMed, Web of Science, Periódicos CAPES, SciELO, BIREME e LILACS. Foram
selecionados artigos escritos em inglês, português e espanhol publicados nos últimos 20 anos;
e ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas. A busca
nestes bancos de dados foi realizada utilizando as terminologias cisticercose e Taenia solium,
cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde
desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine, que
permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol.
1. Epidemiologia: prevalência no Brasil e no mundo
As doenças tropicais negligenciadas (DTNs) constituem um grupo de doenças
crônicas, debilitantes e que tem relação com a pobreza, na qual sua causa pode ser parasitária,
bacteriana, algumas vezes viral e fúngica7. As principais DTNs causadas por helmintos na
América Latina e Caribe incluem dentre outros, a cisticercose5.
A cisticercose é um problema de saúde pública em várias partes do mundo, como
China, sudeste asiático, Índia, África subsaariana e América Latina8,9. Essa parasitose é
rotineiramente encontrada em regiões pobres e rurais da África, Ásia e América Latina,
regiões em que há grande impacto na saúde pública10,11. Essa doença parasitária tem ganhado
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destaque nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e em outros estados devido a alta
população de imigrante12. O Japão havia deixado de ser uma região endêmica há 50-60 anos,
no entanto, têm sido notificado casos esporádicos por japoneses que retornam ao seu país ou
ainda por imigrantes13.
Semelhantemente, nas montanhas do sul da Tanzânia a cisticercose é altamente
endêmica14, assim como no Vietnã, em que a cisticercose humana está distribuída em mais de
50 províncias porque as pessoas têm o hábito de ingerir carne suína crua15 (DE, 2004; DE &
LE, 2010). Segundo Fleury et al.16, no México há prevalência de 32% de cisticercose em
suínos e mais de 500 casos de neurocisticercose relatados nos últimos 10 anos, sendo,
portanto considerado ainda um problema de saúde pública no país.
A cisticercose é doença de notificação compulsória em raros estados e municípios
brasileiros, o que contribui para a falta de conhecimento da prevalência dessa entidade no
Brasil17.
No Ceará entre 1996 e 2004, houve 424 internações por cisticercose, sendo que
98,3% eram casos de neurocisticercose procedentes de 75 municípios17. Na Paraíba, foram
encontrados 44 casos de neurocisticercose nos anos de 1990 a 2001, com prevalência de
homens com idade média de 20,6 ± 14,3 anos, sendo que destes 86,4% moravam em área
urbana18. Também na Paraíba, Freitas et al.19 verificou que de 110 pacientes com epilepsia 13
apresentaram exames sorológicos positivo para cisticercose. Em Uberaba, no estado de Minas
Gerais, Lino Jr et al.20 observou que houve 53 casos de cisticercose em 1596 protocolos de
necropsia entre 1974-1997. Além desses estados, a cisticercose também foi relatada em
aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul21.
2. Perfil social
Os fatores que contribuem para essa endemia são muitos e complexos, mas há
estreita relação com os hábitos de higiene pessoal, familiar e ambiental22, sendo, portanto uma
doença corriqueiramente encontrada em países em desenvolvimento. No entanto, nas últimas
décadas essa doença tem sido encontrada também nos países desenvolvidos, como os Estados
Unidos, fato atribuído às correntes migratórias, particularmente do México, da América
Central e, em menor número, da América do Sul22,23.
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Condições sanitárias precárias, a criação clandestina de porcos domésticos e a falta
de conscientização sobre a doença desempenham um papel importante na perpetuação da
cisticercose na África24.
A procedência rural do indivíduo é responsável por 30,79% dos casos de cisticercose
no Brasil, assim como o sexo masculino é o mais afetado. Embora o sexo feminino esteja
envolvido com mais frequência nos casos de pacientes graves, já a faixa etária mais envolvida
varia entre 11 e 60 anos22.
Segundo Lino Jr et al.20 , há maior prevalência da doença em pacientes do sexo
masculino e acima dos 50 anos. Achados semelhantes foram os de Freitas et al.19 no Cariri
paraibano que verificaram maior prevalência da doença em pacientes acima de 49 anos e que a
maioria desses pacientes não possuíam água encanada ou tratada, não tem esgoto sanitário,
pouco mais de 50% dos entrevistados fazem uso de vaso sanitário, poucos criam porcos, mas
que mais de 80% comem verduras e mais de 30% não fazem o cozimento das mesmas.
A neurocisticercose é responsável anualmente por cerca de 50.000 mortes no
mundo25 e é uma considerável morbidade associada com desordens convulsivas agudas,
epilepsia crônica e hidrocefalia26. De acordo com Serpa et al.27 a neurocisticercose e a
cisticercose de forma geral surgiu como uma infecção parasitária importante em países
desenvolvidos como resultado do aumento da migração. Aragão et al.21 sugerem que o abate e
adequada inspeção sanitária são medidas que devem ser adotadas urgentemente para o
controle do complexo teníase-cisticercose.

2.1 Tipos
Os cisticercos são comumente encontrados no Sistema Nervoso Central (SNC), olho,
tecidos subcutâneos, músculo estriado e raramente no coração, pulmão e ossos. A mama é um
local bastante incomum para cisticercose, com apenas alguns relatos na literatura. Nos
pacientes que apresentaram esta forma da infecção, foi encontrado um cisto ou nódulo na
mama28.
A cisticercose pode se manifestar na região oral, embora seja um caso bastante raro.
Deshmukh et al.29 relataram um caso de cisticercose oral e destacam que a forma deve ser
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sempre considerada, quando formações nodulares aparecerem na boca, principalmente quando
o indivíduo vive ou provém de local de alta incidência de cisticerco. O prognóstico na região
maxilofacial é excelente, diferentemente da gravidade presente quando o cisto encontra-se no
cérebro, olhos ou coração.
Nos olhos, a localização do cisticerco pode ser intra ou extra-ocular. Na forma
intraocular o cisticerco pode estar localizado na câmara anterior, corpo vítreo ou subretiniano. As manifestações oculares podem ser problemas de acuidade visual, descolamento
de retina, uveíte, vitrite, oftalmite, iridociclite, proptose e perda da visão. Na forma
extraocular pode ocorrer diplopia. A cisticercose muscular e subcutânea é primariamente
assintomática, embora em casos mais graves pode-se observar hipertrofia muscular dolorosa e
fraqueza muscular proximal30.
Em outros casos, o cisticerco pode estar localizado no parênquima cerebral, espaço
subaracnóide, sistema ventricular ou na medula espinal, causando alterações patológicas que
são responsáveis pelo pleomorfismo da neurocisticercose31.
3. Neurocisticercose
Dentro do sistema nervoso, parasitos podem estar localizados no parênquima
cerebral, espaço subaracnóide, sistema ventricular, ou na medula espinal, provocando uma
miríade de alterações patológicas que são principalmente responsáveis pela clínica
pleomorfismo da neurocisticercose31.
Neurocisticercose (NCC) é endêmica em muitas áreas do mundo, sendo que nos
Estados Unidos os casos de NCC estão aumentado32. A NCC é causada por infecção com
cisticercos da Taenia solium e é uma causa importante de doenças neurológicas em todo o
mundo. Em geral, os cisticercos vivem de forma assintomática nos tecidos do hospedeiro por
longos períodos devido a vários mecanismos de proteção, mas é comumente associado com
convulsões, dores de cabeça e déficits neurológicos focais e podem ter sequelas como
epilepsia, hidrocefalia e demência3.
As manifestações clínicas em seres humanos podem ser na forma de um único cisto
(solitário cisticercos granuloma [SCG]) ou múltiplos cistos3. A epilepsia e outros sintomas
neurológicos podem ser provocados por reações imunológicas contra cistos em degeneração
que se desenvolveram do sistema nervoso central (neurocisticercose)33. Uma vez
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estabelecidos no tecido nervoso, os cisticercos sofrem degeneração, desencadeada pelo
sistema imune do hospedeiro e atingem graus de desenvolvimento que são caracterizados
como etapa vesicular (EV), vesicular coloidal (EVC), granular-nodular (EGN) e etapa nodular
calcificado (ENC)20. Independente da localização, ocorre intenso processo inflamatório nos
tecidos atingidos, seja no espaço subdural, onde é dificultada a absorção de liquido
cefalorraquidiano (LCR), seja no plexo coróide ou na parede ventricular, ocasionando
obstrução ao fluxo liquórico34.
A NCC é a principal causa de epilepsia adquirida em países de baixa e média renda35.
Portanto, NCC e epilepsia têm apresentação universal, embora estejam intimamente
relacionadas à falta de estrutura social, econômica e cultural das populações atingidas e às
condições básicas de saúde e sanitárias dos países onde as prevalências encontram-se mais
elevadas36.
3.1 Diagnóstico
As manifestações clínicas provocadas pela cisticercose dependem do número,
localização, tamanho e fase do cisto37. O diagnóstico da cisticercose em regiões nãoendêmicas depende muito da avaliação clínica, a qual deve se atentar à fatores como viagens
feitas pelo paciente ou origem a partir de áreas endêmicas.
O diagnóstico da cisticercose em locais incomuns pode ser clinicamente difícil, de
forma que a demonstração histológica do parasito em tecidos removidos cirurgicamente ou
por meios radiológicos podem ser de grande auxílio. A realização de biópsia do cérebro
(quando possível), pele e músculo pode proporcionar um diagnóstico definitivo quando
houver dúvidas na avaliação clínica e pode ser o método de eleição para diagnóstico ocular,
músculo extra-ocular ou cistos dolorosos presentes no músculo ou tecido subcutâneo8,38,39.
A modernização de técnicas de neuroimagens melhorou drasticamente a eficiência do
diagnóstico da neurocisticercose31. A Tomografia Computadorizada e a Ressonância
Magnética fornecem evidências objetivas sobre o número e localização dos cisticercos
intracranianos, sua viabilidade e a gravidade da reação inflamatória do hospedeiro contra o
parasito37. Caso haja dúvidas no diagnóstico por imagem da neurocisticercose, podem ser
associadas

técnicas

imunológicas

e

dados

epidemiológicos,

como

ferramentas

confirmatórias40.
138

Revista Panorâmica On-Line. Barra do Garças – MT, vol. 19,
p. 132 - 147, ago./dez. 2015. ISSN - 2238-921-0

O desenvolvimento de técnicas imunológicas para cisticercose é de grande
importância devido ao alto custo e baixa acessibilidade da população ao diagnóstico por
imagem. O imunodiagnóstico da cisticercose pode ser feito de duas formas: por pesquisa de
anticorpos contra antígenos do cisticerco ou através da identificação de antígenos do
parasito41.
Os métodos usados no imunodiagnóstico da neurocisticercose são: fixação do
complemento, aglutinação, radioimunoensaio, ELISA e Western Blot42,43. Para a pesquisa de
anticorpos, amostras de soro e líquido cerebroespinhal são utilizadas mais frequentemente, e a
imunoglobulina (Ig) G é a forma predominantemente detectada44.
Para o imunodiagnóstico, pode ser feita pesquisa de antígenos secretados pelo
parasito. Um antígeno bastante estudado é o HP10. Há estudos na tentativa de correlacionar os
testes imunodiagnósticos com a localização e estágio do cisticerco no cérebro41. Bobes et al.45
detectaram o antígeno HP10 no líquido cerebroespinhal e observaram que o HP10 pode ser
detectado quando o cisticerco estiver no espaço subaracnóide ou ventrículos, porém, o mesmo
não acontece quando a localização for o parênquima cerebral.
Saran et al.46 propuseram a utilização da citologia aspirativa por agulha fina (CAAF)
no diagnóstico de cisticercose. De acordo com Kala e Khare47, a CAAF ajuda no diagnóstico
precoce de cisticercose e no manejo adequado da doença.
3.2 Terapia
A abordagem terapêutica a ser adotada depende do estágio dos cistos, estes podem
evoluir através de quatro estágios, os quais são: forma vesicular onde o cisto contém uma
larva viva, uma fase coloidal quando a larva se degenera, uma fase "granulomas-nodular"
quando a membrana do quisto engrossa e a fase final, a calcificação. Somente cistos nos
estágios vesicular e coloidal são passíveis de tratamento com drogas parasiticidas48. Outros
fatores que devem ser considerados para escolha do tratamento são a resposta imunológica do
hospedeiro, localização e número de cistos. Em alguns casos dependendo da localização, a
cirurgia também é indicada49,50.
Procedimentos cirúrgicos são indicados nos casos de compressão no cérebro ou
nervos cranianos pelo cisto, edema refratário, cisticercose intraventricular, hipertensão
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craniana, cisticercose espinhal, cistos oculares ou remoção de cisto em músculos
esqueléticos51.
As drogas mais utilizadas atualmente são Prazinquentel e Albendazol. O Albendazol
tem sido superior ao Prazinquentel em estudos comparando a eficácia desses
medicamentos15,52,53. Outra vantagem é que o Albendazol também destrói cistos nos espaços
subaracnóide e ventricular54.
Algumas formas de neurocisticercose não devem ser tratadas com drogas
parasiticidas, pois podem exacerbar a síndrome da hipertensão intracraniana observada em
pacientes com encefalite provocada pela cisticercose. Estas drogas devem ser usadas com
precaução em pacientes com cisticercos subaracnóide, porque a reação inflamatória
desenvolvida pelo hospedeiro em resposta à destruição aguda do parasito pode ocluir vasos de
leptomeninges em torno do cisto. A administração concomitante de esteróides é obrigatória
para evitar o perigo de infarto cerebral53. O tratamento de neurocisticercose pode ainda incluir
o uso de antiepiléticos como Carbamazepina e Fenitoína, afim de prevenir ou diminuir a
severidade e o número das alterações epiléticas51.
Estudos recentes in vitro e in vivo demonstraram que a droga EpiBr (16αbromoepiandrosterona), um análogo do hormônio esteroide Dehidroepiandrosterona (DHEA),
é um promissor antiparasitário para o tratamento de cisticercose humana e teníase55.
O uso de vacinas anti-helmínticas tem sido considerado mais vantajosa para medicina
veterinária do que para medicina humana, o que pode garantir a segurança dos produtos de
consumo humano6.
A vacina S3Pvac que contém peptídeos GK1, KETc1 e KETc2 mostrou a redução de
50% no número de cisticercos em suínos e conferiu proteção em 98% dos animais
posteriormente desafiados56,57. Pesquisas mostraram que o peptídeo KETc1 pode ser utilizado
como adjuvante no tratamento de pacientes com neurocisticercose e o péptido GK1 serve
como estimulador de monócitos/macrófagos para resposta à cisticercose58.
Os mecanismos exatos do desenvolvimento de imunotoxicidade por metais pesados
ainda não foram totalmente elucidados, sabe-se que são capazes de alterar funções celulares,
induzir proliferação e ativação celular, induzir dermatite de contato, modificar estruturas
celulares, competir com moléculas essenciais aos processos fisiológicos, podendo ocasionar
até mesmo doenças auto-imunes. Conhecer os mecanismos envolvidos na ação destes
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compostos no sistema imune é de suma importância para o desenvolvimento de ações que
visem preservar os indivíduos de exposições excessivas aos metais pesados bem como
desenvolver mecanismos que propiciem a recuperação da homeostase do sistema imunológico
de indivíduos que já apresentam comprometimentos imunes não permitindo danos ainda mais
severos a saúde.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora haja medicamentos considerados eficazes contra a neurocisticercose49,52,59, a
verdadeira solução está nas medidas de prevenção do complexo teníase/cisticercose60.
Em 1993, The International Task Force for Disease Eradication, analisando mais de
90 doenças infecciosas e parasitárias, concluiu que a cisticercose era uma das poucas
potencialmente erradicáveis com os recursos tecnológicos disponíveis61.
A erradicação do complexo teníase/cisticercose na Alemanha e também na maior
parte da Europa Ocidental pode ser creditada a vários fatores, como o aprimoramento das
condições de saneamento ambiental, o desenvolvimento sócio-econômico-cultural da
população e a fiscalização da qualidade da carne62.
No Brasil, o Ministério da Saúde relata como forma de prevenção e controle do
complexo teníase/cisticercose, medidas como, trabalho educativo da população visando
promoção de educação em saúde nas escolas e nas comunidades; bloqueio de foco do
complexo teníase/cisticercose por meio de identificação e tratamento dos indivíduos
parasitados; fiscalização da carne essa medida visa reduzir, ao menor nível possível, a
comercialização ou o consumo de carne contaminada por cisticercos, fiscalização de produtos
de origem vegetal para evitar a comercialização ou o uso de vegetais contaminados por ovos
de T. solium60.
No entanto, os projetos de prevenção da teníase/cisticercose têm emergido a partir de
tímidas iniciativas regionais, na ausência de programas nacionais de controle, seguindo o
alerta da OMS: “Pense globalmente localmente”59. Nesse sentido, com o objetivo de viabilizar
o controle e até mesmo a erradicação da doença, foi proposta a implantação da notificação
compulsória internacional da cisticercose63, sendo Ribeirão Preto, SP, o primeiro município
brasileiro a adotar essa medida59.
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O Centers for Disease Control and Prevention61 aponta ainda como prevenção e
controle, as orientações para turistas que estejam em países em desenvolvimento, os quais
deveram consumir água e alimentos que tenham procedência confiável.
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