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    Resumo 
 



 

 

Penatti CT. Avaliação do desempenho cognitivo de pacientes com 

Neurocisticercose [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2011. 

 
Introdução: Neurocisticercose (NCC) é a doença parasitária do sistema nervoso 

central (SNC) mais freqüente no mundo, afetando mais de 50 milhões de 

pessoas. No entanto, alguns de seus achados clínicos, tais como 

comprometimento cognitivo, é um aspecto pouco estudado na literatura e ainda 

permanece mal caracterizado. Objetivos: Avaliar o desempenho cognitivo de 

pacientes portadores de NCC e comparar o desempenho deste grupo em testes 

de avaliação cognitiva com o desempenho de indivíduos saudáveis (GC) e de 

indivíduos com epilepsia criptogênica (GE). O estudo objetivou também relacionar 

os achados com o tipo morfológico, número, localização dos cisticercos e fase de 

desenvolvimento do parasita. Métodos: 32 pacientes (média de idade = 45,2 ± 

10,2 anos) com diagnóstico de NCC, com ou sem tratamento específico e em 

ambas as fases de desenvolvimento do parasita (formas ativa e inativa) foram 

submetidos a uma avaliação cognitiva, constituída de dez testes (memória, 

habilidades visuoespaciais, cálculo, abstração, praxias e gnosias e o Mini Exame 

do Estado Mental - MEEM), sendo comparados a 32 GC e 24 GE emparelhados 

por idade, gênero e nível educacional. Resultados: Pacientes com NCC 

apresentam prejuízo cognitivo, em comparação aos controles saudáveis em 

tarefas de memória visual, memória lógica imediata e recente. Pacientes com 

NCC e aqueles do GC apresentaram um desempenho cognitivo superior, em 

comparação ao GE; nos testes que envolveram a atenção e a memória 

operacional e na praxia reflexiva. Não houve diferença estatisticamente 

significativa no desempenho cognitivo nos três grupos estudados nos testes 

cognitivos que avaliaram a praxia construcional e ideomotora, cálculo e 

capacidade de abstração e julgamento. Não foi encontrada correlação entre 

alterações nos testes cognitivos dos pacientes com NCC e número de lesões e a 

fase de desenvolvimento do parasita. Em relação ao tipo morfológico, foi 

observado que os indivíduos que apresentavam a forma racemosa obtiveram um 

desempenho inferior no teste do Mini Exame do estado mental (MEEM), quando 

comparados aos que apresentavam a forma cística simples. Em relação à 



 

 

localização dos cisticercos, pode-se notar que os indivíduos com lesões de 

localização parenquimatosa demonstraram escores inferiores no teste de Faces 

Famosas e no teste de memória lógica recente, quando comparados àqueles com 

lesões ventriculares e no espaço subaracnóide. Conclusões: O declínio cognitivo 

foi uma manifestação clínica muito freqüente em nossa amostra de pacientes com 

NCC. Estes dados podem fornecer um conhecimento mais abrangente das 

manifestações clínicas presentes na NCC. 

 
Palavras-chave: Neurocisticercose, cognição, epilepsia, manifestações 
neurocomportamentais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract



 

 

Penatti CT. Assessment cognitive performance of patients with 

Neurocysticercosis [dissertation]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2011.  

 

Introduction: Neurocysticercosis (NCC) is the most frequent parasitic disease of 

the central nervous system (CNS), affecting more than 50 million people. 

However, some its clinical findings, such as cognitive impairment, are is an 

aspect little studied in the literature and remain poorly characterized. Aim: 

Assess the cognitive performance of patients with NCC and compare the 

performance of this group healthy controls (HC) and cryptogenic epilepsy (CE) 

patients. The study also aimed to relate the findings with the morphological 

type, number, location of cysticerci and development phase of the parasite. 

Methods: thirty-two patients (mean age = 45.2 ± 10.2 years) with diagnosis of 

NCC, with or without specific treatment and in both stages of parasite 

development (active and inactive forms) underwent a cognitive evaluation, 

constituted of ten tests. They were then compared to HC 32 and 24 CE, 

matched for age, gender and educational level. Results: NCC patients 

presented cognitive impairment compared to healthy controls in tasks of visual 

memory, immediate and recent logical memory. NCC patients and the HC 

presented a higher cognitive performance, compared to CE, in tests involving 

attention, working memory and reflective praxis. There was no statistically 

significant difference in cognitive performance among the three groups on 

cognitive tests that assessed ideomotor and constructional praxis, calculation 

and capacity for abstraction and trial. No correlation was found between 

changes in cognitive tests of patients NCC and number of lesions and stage of 

parasite development. Regarding to the morphological type, it was observed 

that individuals with the racemose form a lower performance in tests of the Mini 

Mental State Examination (MMSE), when compared to those who had the 

simple cystic form. Regarding location of cysticerci, it was noted that individuals 

with parenchymal lesions showed lower scores in the Famous Faces Test and 

recent test of logical memory when compared to those with lesions in the 

ventricular and subarachnoid space. Conclusions: The cognitive decline was a 

very frequent clinical manifestation in our sample of patients NCC. This data 



 

 

provide a better understanding of the broader clinical manifestations in patients 

with NCC. 

 
 
Keywords: Neurocysticercosis, cognition, epilepsy, neurobehavioral 
manifestations 
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1.1 Conceito 

Várias moléstias parasitárias constituem importantes endemias nas 

regiões tropicais e subtropicais, acometendo milhões de seres humanos. 

Embora o termo parasita possa ser aplicável a qualquer agente infeccioso, a 

denominação parasitose é tradicionalmente reservada para processos 

causados por protozoários e helmintos1.  

O envolvimento do sistema nervoso central (SNC), como doença 

manifesta ou infecção assintomática, é freqüente na cisticercose, 

toxoplasmose, tripanossomíase e malária pelo Plasmodium falciparum. Outras 

protozoonoses e helmintoses são menos comumente causadoras de 

neuroparasitoses: amebíase, esquistossomose, equinococose, 

angiostrongiloidíase, gnatostomíase, paragonimíase, esparganose e 

estrongiloidíase disseminada1. 

 A cisticercose, infecção pela forma larvária da Taenia solium, é grave 

problema de saúde pública em várias regiões da Ásia, África e América Latina, 

particularmente nos países em desenvolvimento, onde a precariedade das 

condições sanitárias e o baixo nível socioeconômico e cultural aliam-se na 

persistência de sua disseminação2,3. 

 

1.2 Epidemiologia  

O complexo teníase/cisticercose acomete 50.000.000 de indivíduos no 

mundo e 50.000 deles falecem a cada ano4.  Estima-se, ainda, que 

aproximadamente 400.000 tenham a doença sintomática5. No Brasil, a 

prevalência de cisticercose baseada na notificação é de 71,4 casos/100.000 
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habitantes em Ribeirão Preto-SP e de 16,6 casos/100.000 habitantes em 

Maringá-PR. 

 A maioria dos indivíduos infectados pertence à faixa etária entre 20 e 50 

anos de idade e o impacto social e econômico da neurocisticercose (NCC) são 

multifacetados, com intenso sofrimento individual e da sociedade como um 

todo. Em termos numéricos, a cisticercose acarreta perdas anuais superiores a 

US$ 3-4 bilhões, em atendimentos médicos e intervenções cirúrgicas, medidas 

de controle e prejuízos na produção animal6. 

Há uma década, the International Task Force for Disease Eradication4 

considerou que a cisticercose seria uma das poucas doenças infecciosas 

potencialmente erradicáveis com os recursos disponíveis. Infelizmente 

verificamos, nos dias atuais, a manutenção da doença como problema de 

saúde pública nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, 

fundamentalmente pela persistência da iniqüidade social e da tibieza dos 

programas de prevenção. A afirmação de Canelas7, em 1962, de ser a 

cisticercose “tributo pago ao subdesenvolvimento” reveste-se de pungente 

atualidade, sendo plenamente aplicável até mesmo aos países industrializados, 

onde populações carentes, constituídas principalmente por imigrantes, formam 

verdadeiros bolsões de pobreza, corroborando o vínculo entre o baixo nível 

sócio-econômico-cultural com a doença. 

A perspectiva futura da NCC não se apresenta tampouco alvissareira, 

levando em consideração a projeção do incremento da população mundial 

concentrada nos países em desenvolvimento, onde estarão residindo 84% dos 

7,8 bilhões de habitantes estimados para o ano 20208.  
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Em franca contraposição ao que ocorre com a distribuição mundial, a 

NCC predomina nas regiões sudeste e sul do Brasil9, envolvendo, 

paradoxalmente, os estados mais ricos do país. Entretanto, trabalhos mais 

recentes têm revelado que esta situação reflete tão somente a maior 

disponibilidade de recursos tecnológicos para a definição diagnóstica nessas 

localidades, posto que, com a introdução de exames de neuroimagem, a NCC 

tem sido detectada, com freqüência cada vez maior, na região nordeste do 

país. Apesar disso, a verdadeira prevalência populacional da doença no país 

permanece desconhecida pela ausência de notificação10. 

 

1.3 Etiopatogenia 

O homem é habitualmente o hospedeiro definitivo da T. solium, 

albergando o parasita adulto no intestino; as proglótides repletas de ovos são 

eliminadas nas fezes. No interior do ovo ou embrióforo encontra-se o embrião 

hexacanto que, quando ingerido pelo hospedeiro intermediário (porco), é 

liberado sob a ação do suco gástrico. Aquele, por meio de acúleos, penetra 

através da mucosa intestinal e, caindo na corrente sanguínea, é levado a 

diferentes partes do organismo, transformando-se na forma larvária, 

denominada cisticerco. Quando o homem ingere carne de porco parasitada 

com cisticercos, crua ou mal cozida, adquire teníase, completando, assim, o 

ciclo evolutivo natural3.  

A contaminação humana com os ovos da T. solium processa-se por 

autoinfestação em indivíduos portadores de teníase, através de mãos 

contaminadas (autoinfestação externa) ou por heteroinfestação por meio de 

alimentos, particularmente verduras cruas, água e mãos contaminadas. Além 

da questionada autoinfestação interna, há relatos de meios alternativos de 
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transmissão dos ovos da T. solium como a coprofagia nos psicopatas, pelo ar, 

e pela mosca. Enquanto a cisticercose suína acomete principalmente a 

musculatura estriada, no homem o sistema nervoso revela-se a localização 

mais importante por sua freqüência e gravidade3. Vários estudos evidenciam 

que em mais de 90% dos casos a cisticercose é exclusivamente cerebral, 

situação denominada NCC11-14. 

Morfologicamente, o cisticerco pode apresentar-se sob duas formas: a) 

cística simples, vesícula contendo escólex em seu interior, conhecida como 

Cysticercus cellulosae; b) forma racemosa, conjunto de vesículas, sem escólex, 

assumindo conformação semelhante a cachos de uva, denominada Cysticercus 

racemosus (forma racemosa). 

 

1.4 Anatomia patológica 

As lesões cerebrais caracterizam-se por cistos redondos ou ovais, 

solitários ou múltiplos, medindo de 5 a 15 mm de diâmetro, com uma fina 

parede membranosa e translúcida. O número de cistos varia de um a centenas. 

Eles ocorrem no parênquima, especialmente na substância cinzenta, 

meninges, ou ventrículos. Os cistos viáveis intraparenquimatosos medem em 

geral 1-2 cm de diâmetro e contêm um único escólex invaginado. São 

reconhecidos três estágios de desenvolvimento e regressão do cisticerco no 

SNC. No primeiro, conhecido como estágio cístico ou vesicular, o cisticerco é 

viável e composto de uma membrana bem definida, cheia de líquido, que 

contém apenas um escólex. Pode apresentar infiltrado linfoplasmocitário, leve a 

moderado, e uns poucos eosinófilos ao seu redor. A seguir, o estágio necrótico 

(colóide ou granular), corresponde à necrose do parasito e ao processo 
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inflamatório associado. O cisticerco necrótico aparece como uma estrutura 

eosinofílica em vários estágios de desintegração e associado com células 

gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho, macrófagos xantomatosos, e 

pequeno número de neutrófilos. Pode ser observada também gliose no tecido 

adjacente, assim como edema e/ou necrose, particularmente em pacientes 

tratados com drogas antiparasitárias, assim como em pacientes com uma forte 

resposta imune inflamatória. Neoformação de tecido fibroso em torno do 

cisticerco necrótico começa nesse estágio, forma-se um nódulo firme, branco, 

fibrocalcificado, associado ou não com infiltrado linfoplasmocitário.  

 Os cistos meníngeos são pequenos e sem cor. Eles aderem à pia ou 

flutuam livremente no espaço sub-aracnóideo, particularmente na fissura de 

Sylvius. Com o tempo, os cistos basais tendem a se retrair e as meninges 

tornam-se espessadas e fibróticas.  

Cisticercos racemosos são aglomerados de cistos grandes, 

multiloculados, como cachos de uva que não contêm o escólex invaginado. 

São geralmente encontrados nas cisternas da base ou dentro do sistema 

ventricular, principalmente no quarto ventrículo. 

A medula espinhal é menos freqüentemente acometida. Resulta da 

presença dos cisticercos no espaço sub-aracnóideo, ou mais raramente, em 

localização intramedular. Os segmentos cervical e torácico são os mais 

freqüentemente afetados, embora possa ocorrer também na região lombo-

sacra. A localização epidural é excepcional. 

 

Aspectos microscópicos 

Em relação aos aspectos microscópicos, cada escólex tem um rostelo 

com quatro ventosas e uma fila dupla de 22 a 23 pequenos ganchos. A parede 
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do cisto é pouco celular e consiste de três camadas histologicamente distintas: 

uma camada externa ou cuticular, com cerca de 3 µm de espessura, é 

eosinofílica e tem protrusões finas como cabelos, chamadas microtriquias; uma 

camada celular intermediária; e uma camada reticular ou fibrilar que pode 

conter finas concreções minerais.  

Enquanto encistadas, as larvas são viáveis e o parênquima adjacente 

mostra mínima reação. Logo após sua morte, os cisticercos são circundados 

por neutrófilos, linfócitos, macrófagos, células gigantes do tipo corpo estranho e 

eosinófilos e em seguida envolvidos por uma zona de tecido de granulação que 

eventualmente produz uma cápsula de colágeno denso. As lesões podem 

apresentar tecido necrótico e fendas de colesterol. Nódulos antigos são 

inteiramente fibróticos e alguns se tornam eventualmente mineralizados. 

Cisticercos ventriculares usualmente causam uma ependimite granular. A 

degeneração do cisticerco racemoso nos ventrículos ou no espaço sub-

aracnoideo pode provocar uma reação inflamatória granulomatosa florida15,16. 

 

1.5 Diagnóstico  

O diagnóstico de NCC é fundamentado nos exames de líquido 

cefalorraquidiano (LCR), de neuroimagem e na detecção de anticorpos no 

sangue periférico. Atualmente, a tomografia computadorizada (TC) e o LCR 

são considerados os melhores exames para a determinação diagnóstica da 

NCC1,3,17.   

O conceito de síndrome do LCR na NCC, introduzido em 1940 por 

Lange18, compreendendo pleocitose, eosinofilorraquia e positividade da reação 

de fixação do complemento, persiste até o presente momento.  
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O surgimento de pleocitose e de anticorpos específicos no LCR1,19,20 

coincide, habitualmente, com o processo de degeneração de cisticercos e 

conseqüente exacerbação da resposta imuno-inflamatória do hospedeiro15.  

O desenvolvimento, nas últimas décadas, de técnicas imunológicas 

alternativas como as reações de imunofluorescência, hemaglutinação, 

imunoenzimáticas (ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay) e blotting 

com glicoproteínas purificadas (EITB - enzyme-linked immunotransfer blot) 

propiciou maior precisão do LCR no estabelecimento do diagnóstico1,19,20. 

Dentre esses vários testes, o de ELISA é considerado o de maior sensibilidade 

e especificidade21.  

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde, a tomografia 

computadorizada e o LCR são os melhores exames para a determinação 

diagnóstica da NCC22. 

As alterações tomográficas sugestivas de NCC estão na dependência da 

fase de desenvolvimento do parasita1,2,3,17,22,23,24. A lesão cística, hipodensa, de 

contornos bem delimitados e com escólex no seu interior corresponde ao 

cisticerco vivo ou forma ativa25. Acredita-se que o cisticerco 

intraparenquimatoso sobreviva por um período de três a seis anos, após o qual 

passa a se degenerar. A presença de lesão hipodensa com reforço em anel ou 

de lesão isodensa com reforço homogêneo na fase contrastada é indicativa 

desta fase de degeneração do cisticerco. Na seqüência, após um período de 

aparente normalidade, inicia-se no local o processo de deposição progressiva 

de sais de cálcio. O intervalo médio entre a morte do cisticerco e a calcificação 

radiologicamente perceptível é de 25 meses26. Os cisticercos em topografia 
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intraventricular ou cisternal nem sempre são detectados pela tomografia 

computadorizada, pois a densidade dos cisticercos é similar à do LCR.  

Na encefalite cisticercótica, a tomografia computadorizada revela 

múltiplas lesões com reforço anelar ou homogêneo circundadas por intenso 

edema cerebral difuso1,17,24. 

Os diferentes estágios evolutivos da NCC, isto é, cisticercos íntegros, 

em degeneração e mortos, acima descritos, podem ser observados 

simultaneamente num mesmo indivíduo27, indicando múltiplos episódios de 

infecção ou uma progressão diferenciada das lesões após uma única 

contaminação. 

A ressonância nuclear magnética de crânio (RM) apresenta maior 

sensibilidade que a tomografia computadorizada (TC) na detecção de 

cisticercos cisternais e intraventriculares, assim como melhor visualização do 

escólex e de pequenas vesículas cisticercóticas localizadas no interior do 

parênquima encefálico28,29. Seu elevado custo, contudo, representa importante 

desvantagem em relação à tomografia computadorizada, particularmente nos 

países em desenvolvimento, onde a NCC é mais freqüente.  

Os testes imunológicos no sangue periférico têm sido amplamente 

utilizados no diagnóstico de casos isolados e em estudos soroepidemiológicos 

de NCC. O EITB – enzyme-linked immunoelectro-transfer blot, um teste 

desenvolvido para detecção de anticorpos séricos específicos contra T. solium, 

emprega extratos antigênicos parcialmente purificados de cisticercos30. Tem 

sido amplamente utilizado em estudos epidemiológicos e diagnósticos31-36, com 

especificidade próxima a 100% e sensibilidade de 94% a 98% nos pacientes 

com duas ou mais lesões císticas ou lesões com reforço na fase contrastada 
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dos exames de neuroimagem37,38. Entretanto, são escassos os relatos da 

utilização do EITB no LCR21,39. 

Foi publicada, em 2001, uma proposta de diagnóstico de NCC baseada 

num consenso entre pesquisadores de diferentes países23 (tabela 1). 

 

 

Tabela 1- Categoria de critérios para definição diagnóstica de NCC 

Categoria de critérios 

Absolutos 

1- Demonstração histológica do parasita em biópsia de lesão cerebral ou 

medular 

2- Lesões císticas evidenciando escólex na TC ou RM 

3- Visualização direta de cistos sub-retinais no exame fundoscópico 

Maiores 

1- Lesões altamente sugestivas de NCC nos exames de neuroimagem 

2- EITB sérico positivo na detecção de anticorpos anticisticercóticos 

3- Resolução de lesões císticas intracranianas após administração de 

albendazol ou praziquantel 

4- Resolução espontânea de lesões císticas pequenas, com reforço na 

fase contrastada de exames de neuroimagem 

Menores 

1- Lesões compatíveis com NCC nos exames de neuroimagem 

2- Manifestações clínicas sugestivas de NCC 

3- ELISA positivo no LCR na detecção de anticorpos ou de antígenos 

cisticercóticos 

4- Cisticercose fora do SNC 

Epidemiológicos 

1- Evidência de contato intra-domiciliar com infecção pela Taenia solium 

2- Indivíduos oriundos ou residentes em áreas endêmicas de cisticercose 

3- Antecedentes de viagens freqüentes a áreas endêmicas da doença  
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 A tabela 2 apresenta os graus de certeza diagnóstica de NCC, de acordo 

com o preenchimento dos critérios absolutos, maiores, menores e 

epidemiológicos, apresentados na tabela 1. 

 

 

Tabela 2- Graus de certeza diagnóstica de NCC 

Graus de certeza diagnóstica 

Diagnóstico definitivo 

1- Presença de um critério absoluto 

2- Presença de dois critérios maiores e de um menor 

Diagnóstico provável 

1- Presença de um critério maior e de dois menores 

2- Presença de um critério maior, de um menor e de um epidemiológico 

3- Presença de três critérios menores e de um epidemiológico 

 

 

O aprimoramento dos métodos imunológicos no LCR, o advento da 

tomografia computadorizada e da ressonância magnética, a introdução de 

novas técnicas neurocirúrgicas e o desenvolvimento de medicamentos 

parasiticidas representaram importante avanço nas pesquisas sobre a NCC, 

permitindo o diagnóstico em vida e melhor planejamento terapêutico. 

 

1.6 Tratamento 

Até há pouco mais duas décadas, a terapêutica medicamentosa da NCC 

era restrita ao tratamento sintomático, com adoção de medidas apenas de 

cunho paliativo. Atualmente, praziquantel (PZQ) e albendazol (ALB) têm sido 

considerados eficazes na terapêutica etiológica da NCC. Deve-se, contudo, 
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evitar a idéia simplista de que o tratamento medicamentoso possa ser benéfico 

a todos os pacientes com NCC17,40-45. A terapêutica com ALB, na dose de 15 

mg/kg de peso/dia, via oral, por 8 dias, está indicada nos indivíduos 

sintomáticos, apresentando cistos viáveis, múltiplos, em topografia encefálica 

intraparenquimatosa e com positividade das provas imunológicas para 

cisticercose no LCR40,41,43-45. 

O principal objetivo do tratamento farmacológico é a destruição 

simultânea de múltiplos cisticercos, controlando um eventual surgimento de 

reação inflamatória com corticosteróides. Esta estratégia evitaria o 

prolongamento do processo inflamatório decorrente da degeneração dos 

múltiplos cistos em diferentes momentos e proporcionaria melhor evolução 

clínica que a história natural da NCC. 

ALB tem sido também indicado na cisticercose extraparenquimatosa, 

especialmente na forma racemosa localizada no espaço subaracnóideo, 

situação em que a extirpação cirúrgica de todos os cistos é, geralmente, 

inviável. Entretanto, os resultados não são tão favoráveis como na localização 

intraparenquimatosa das lesões2,41. 

A maioria dos estudos comparativos tem mostrado que o ALB é mais 

eficaz que PZQ na redução do número de cisticercos, com menor freqüência 

de reações adversas e propicia melhor evolução clínica. Uma vantagem 

adicional do ALB é seu menor custo2,40,41,46. Desta forma, o ALB é considerado, 

atualmente, medicação de escolha no tratamento da NCC 17,40-45,47. 
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Tratamento Sintomático 

A maioria dos pacientes com NCC apresenta crises epilépticas e a 

administração de medicamentos antiepilépticos de primeira linha como 

fenitoína e carbamazepina resulta, habitualmente, em controle adequado das 

crises. A duração total deste tratamento, contudo, não está estabelecida, 

devendo ser analisada individualmente48,49 mas tem sido sugerido que deva ser 

prolongada até o desaparecimento das lesões ativas nos exames de 

neuroimagem50. Após a resolução dos cistos, os pacientes livres de crises por 

pelo menos 2 anos podem ter o tratamento descontinuado.    

Pelo fato da inflamação ser uma manifestação conspícua nas várias 

formas clínicas da NCC, os corticosteróides desempenham papel fundamental 

no tratamento sintomático na meningite, na encefalite cisticercótica e na 

angeíte49. 

 

Tratamento Cirúrgico  

Antes do advento dos medicamentos antiparasitários, a cirurgia era o 

principal recurso terapêutico na NCC, principalmente a excisão de cisticercos 

gigantes ou de cistos intraventriculares. O papel do tratamento cirúrgico tem 

declinado de forma consistente com o passar do tempo estando, atualmente, 

restrito à interposição de derivação do LCR na hidrocefalia secundária à NCC e 

aos casos isolados de remoção de cistos em topografia intraventricular ou no 

espaço subaracnóideo, quando exeqüível40,49,51. Cistos gigantes que causam 

significativo efeito de massa e a cisticercose no canal medular devem ser 

também tratados preferencialmente através da remoção cirúrgica.  
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Em áreas endêmicas, muitos pacientes com epilepsia do lobo temporal 

apresentam lesões cisticercóticas calcificadas, suscitando dúvidas quanto à 

conveniência de eventual tratamento cirúrgico da epilepsia. Diversos estudos 

demonstraram que, nos pacientes com crises parciais complexas intratáveis 

cuja origem presumível é a esclerose hipocampal, a presença de calcificações 

não deve interferir na indicação de lobectomia temporal52-55. 

 

Controvérsias do tratamento antiparasitário  

O tratamento antiparasitário permanece ainda envolto em inúmeros 

aspectos controversos.   

O relato de desaparecimento espontâneo de cisticercos 

intraparenquimatosos com evolução benigna, o risco de complicações e 

questionamentos do benefício a longo prazo50,56 têm reforçado o intenso 

debate sobre a validade e segurança dos medicamentos antiparasitários. 

A maioria dos estudos sobre a eficácia do tratamento antiparasitário é 

composta de ensaios retrospectivos cujos resultados envolvem grave viés de 

seleção. Uma revisão sistemática do Cochrane Collaboration concluiu que não 

há evidências suficientes para considerar o tratamento antiparasitário benéfico 

para os pacientes com NCC57. Em um estudo randomizado, duplo cego e 

controlado com placebo, Garcia et al.58 constataram que os pacientes que 

receberam albendazol apresentaram, na evolução, menor freqüência de crises 

generalizadas.  
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Consenso no Tratamento da NCC      

Vários especialistas em NCC estiveram reunidos em Lima, Peru, 

debatendo os diferentes recursos terapêuticos buscando alcançar um 

consenso sobre a melhor conduta nas várias formas clínicas da NCC40. Houve 

consenso quanto à indicação de ALB e PZQ no tratamento de cistos viáveis 

intraparenquimatosos embora com pequena discordância sobre a melhor 

conduta nos pacientes com poucos cistos e naqueles com infecção maciça. A 

maioria concluiu que não há contra-indicação do uso simultâneo de 

corticosteróides.  

A cisticercose extraparenquimatosa (cisternal, intraventricular e a forma 

racemosa), geralmente associada a um prognóstico mais reservado, deve ser 

conduzido de forma mais agressiva. Pacientes com cistos localizados no 

sistema ventricular devem ser tratados cirurgicamente, especialmente se a 

técnica de ressecção neuroendoscópica for disponível.  

Houve consenso de que a cisticercose nas cisternas basais deva ser 

tratada com drogas antiparasitárias. Esta conclusão foi baseada na limitação 

da ressecção cirúrgica e do prognóstico reservado da interposição apenas de 

derivação do LCR59. A duração ideal do tratamento farmacológico é 

desconhecida, mas houve concordância quanto à manutenção por um período 

mais prolongado que aquele adotado para a forma intraparenquimatosa. 

 

Possíveis Explicações para o Insucesso do Tratamento Antiparasitário 

A maioria dos pacientes submetidos ao tratamento antiparasitário mostra 

completo desaparecimento das lesões nos exames de neuroimagem com 

significante melhora clínica. Entretanto, numa parcela pequena de pacientes há 
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persistência dos cistos e, naturalmente, nenhum benefício clínico, mesmo após 

esquemas repetidos de ALB ou PZQ e até mesmo após o uso seqüencial de 

ambos59-61. 

Vários estudos têm revelado que o controle de crises com drogas 

antiepilépticas é facilitado após o tratamento parasiticida em relação à evolução 

natural da doença17,49,58. Em contrapartida, outros autores50 concluíram não 

haver diferença significativa na recidiva de crises por NCC entre pacientes 

tratados ou não com ALB.  

 Estes dados discrepantes e contraditórios sobre a eficácia do tratamento 

antiparasitário podem ser explicados por vários fatores41.  

Primeiro, há uma considerável variação interindividual da concentração 

plasmática de PZQ e de albendazol sulfóxido (ASOX), metabólito ativo do 

ALB62. O mecanismo dessa variação na concentração das drogas não está 

elucidado, mas podem incluir o sexo – maior concentração de ASOX nas 

mulheres que nos homens e uma expressão dominante de isoformas do 

citocromo P45063.  

Segundo, pode ocorrer importante interação entre alimentos e 

medicamentos. A dexametasona diminui a concentração plasmática de PZQ, 

mas eleva a de ASOX64. Alimentos ricos em carboidratos e cimetidina elevam a 

concentração plasmática de PZQ65. Alimentos gordurosos e cimetidina podem 

também facilitar a absorção de ALB. Por outro lado, drogas antiepilépticas 

reduzem de forma significativa a concentração plasmática de PZQ e de 

ASOX66. Estas interações podem prejudicar a eficácia dos medicamentos 

antiparasitários e podem também explicar o insucesso terapêutico do ALB 

observado por Carpio & Hauser50, pois todos os pacientes de sua série 
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receberam carbamazepina ou fenitoína. Lanchote et al.66 sugeriram a 

administração em doses maiores de ALB quando o paciente estiver recebendo 

drogas antiepilépticas.   

Terceiro, ASOX é um metabólito quiral. Após absorção intestinal, ALB é 

rapidamente convertido no metabólito ativo ASOX, uma mistura enantimérica 

de (+)-ASOX e ()-ASOX67-69. A concentração plasmática do enantiômero (+)-

ASOX é cerca de nove vezes maior que a de ()-ASOX62. ASOX é também 

encontrado no LCR numa proporção relativamente elevada (taxa de 2:1 soro e 

LCR)49. Paias et al.69 demonstraram um acúmulo do metabólito (+)-ASOX no 

LCR, numa concentração três vezes superior à de ()-ASOX70. A relevância 

clínica destes achados ainda não está muito clara. Embora ALB seja útil no 

tratamento da NCC subaracnoidea40,59, onde as concentrações liquóricas de 

(+)-ASOX e ()-ASOX seriam de suma importância, o ALB é mais eficaz no 

tratamento da NCC intraparenquimatosa40. Entretanto, por causa da 

impossibilidade da quantificação dos enantiômeros do ASOX no parênquima 

cerebral, os dados obtidos no LCR servem como indicadores da penetração da 

droga no interior do SNC. Adicionalmente, inexistem dados a respeito de qual 

metabólito (+)-ASOX, ()-ASOX, ou ambos, é na verdade a substância com 

propriedade parasiticida, assim como quanto à concentração necessária para o 

sucesso terapêutico do ALB. Numa avaliação preliminar, o enantiômero (+)-

ASOX pareceu ser o principal metabólito contra a cisticercose 

intraparenquimatosa71. Novos estudos relacionando concentrações dos 

enantiômeros de ASOX no LCR e evolução clínica da NCC irão esclarecer o 

papel de cada um dos metabólitos do ALB no tratamento da NCC. 

De forma similar, PZQ é também uma mistura racêmica de dois 
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estereoisômeros, dos quais apenas o enantiômero () possui atividade contra o 

esquistosoma72. Inexiste, contudo, qualquer estudo avaliando a concentração 

plasmática dos enantiômeros do PZQ na NCC.     

Considerando que pacientes com NCC são freqüentemente submetidos 

ao tratamento com múltiplos medicamentos, o conhecimento das interações 

medicamentosas é de fundamental importância no planejamento terapêutico e 

na avaliação da resposta às drogas parasiticidas.    

Tendo em mente a grande variação interindividual da concentração 

plasmática e as complexas interações farmacológicas das drogas parasiticidas, 

seria altamente recomendável o monitoramento da dose de PZQ e de ASOX 

durante o tratamento etiológico da NCC41. 

Levando em consideração as incertezas quanto ao benefício, a 

falibilidade e os riscos da terapêutica farmacológica, a verdadeira solução da 

NCC está colocada primordialmente nas medidas de prevenção da infecção22. 

 

1.7 Prevenção do complexo teníase/cisticercose 

A Organização Pan-americana da Saúde e a Organização Mundial da 

Saúde propuseram duas estratégias para o controle do complexo 

teníase/cisticercose22,73: 

•Programas de intervenção a longo prazo - esta estratégia engloba um 

conjunto de medidas consideradas ideais na prevenção da teníase/cisticercose, 

incluindo adequada legislação, aprimoramento das condições de saneamento 

ambiental, educação sanitária da população, modernização da suinocultura e 

eficácia na inspeção da carne. 
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•Intervenção a curto prazo - tratamento de teníase em massa da 

população. A intervenção a curto prazo, com administração de praziquantel em 

massa da população, é um programa considerado alternativo para pequenas 

comunidades altamente endêmicas em teníase/cisticercose. 

 

1.8 Quadro clínico  

As manifestações clínicas da NCC estão na dependência de vários 

fatores: tipo morfológico (formas císticas simples e racemosa), número, 

localização e fase de desenvolvimento do parasita, além das reações 

imunológicas locais e à distância do hospedeiro. Da conjunção destes vários 

fatores resulta um quadro pleomórfico, com uma multiplicidade de sinais e 

sintomas neurológicos3,17,24,74,75, inexistindo um quadro patognomônico.  

A NCC de localização intraparenquimatosa é habitualmente associada 

com bom prognóstico. Pacientes com pequeno número de cistos 

intraparenquimatosos freqüentemente são assintomáticos, embora alguns 

apresentem crises epilépticas. Em contraposição, pacientes com infestação 

maciça podem apresentar síndrome de hipertensão intracraniana (HIC), crises 

de difícil controle medicamentoso e déficit cognitivo1,24.  

As crises epilépticas são unanimemente descritas como sendo a 

manifestação mais freqüente, ocorrendo em 70 a 90% dos pacientes e a NCC 

é tida como a principal causa de epilepsia de início tardio nos países 

endêmicos1,23,24,42,48,75,76. 

No sistema ventricular, os cisticercos podem acarretam HIC secundária 

à hidrocefalia. Cistos no espaço subaracnoideo podem invadir a fissura de 

Sylvius e aumentar de volume (cistos gigantes) causando HIC com 
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hemiparesia, crises parciais ou outros sinais neurológicos localizatórios. A 

cisticercose racemosa nas cisternas basais pode causar intensa reação 

inflamatória e fibrose, espessamento progressivo das leptomeninges na base 

do crânio. Em aproximadamente 60% destes casos há obstrução do trânsito do 

LCR resultando em hidrocefalia e HIC. Podem surgir sinais de meningite, 

paralisia de nervos cranianos, síndrome quiasmática, síndrome do ângulo 

ponto-cerebelar e infartos cerebrais secundários a vasculite. A hidrocefalia 

secundária à meningite cisticercótica apresenta coeficiente de mortalidade 

elevado (50%), ocorrendo o óbito, na maioria das vezes, nos dois primeiros 

anos após a interposição de derivação do LCR76. Por este motivo, as 

localizações extraparenquimatosas (intraventricular e cisternal) são 

consideradas formas malignas da NCC77. 

A HIC pode também ser conseqüente a encefalite cisticercótica, uma 

infecção maciça de cisticercos no parênquima levando a intensa resposta 

inflamatória e a um grave edema cerebral difuso78.  

A gravidade da NCC pode ser ilustrada pelo elevado coeficiente de 

letalidade constatado em diferentes serviços, variando de 16,4% a 

25,9%7,17,24,74. 

Alguns pacientes desenvolvem distúrbios psiquiátricos e 

comprometimento intelectual78. Alterações mentais são freqüentes no curso da 

doença, tendo sido descritas síndromes esquizofreniformes, transtornos do 

humor e deterioração cognitiva79. Na literatura há alguns relatos de alterações 

de comportamento como desordens afetivas, psicoses crônicas, alterações 

neuróticas, alterações de personalidade, depressão, declínio cognitivo e 

também alterações da sexualidade nesses pacientes80-82.  



 

23 

Os primeiros relatos de alterações neuropsiquiátricas relacionadas à 

NCC foram descritas em 1862, por Griesinger83. Outros estudos sobre o tema 

foram publicados nas últimas décadas.  

Canelas7 dividiu as apresentações clínicas da NCC em quatro formas: 

hipertensiva, convulsiva, com manifestações neurológicas focais ou difusas e 

psíquica; e não encontrou casos isolados de alterações psiquiátricas, somente 

associadas à HIC, déficits neurológicos focais e síndrome convulsiva.   

Em um estudo realizado no Serviço de Neurologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP) a freqüência da forma psíquica na NCC foi de 11,5%75. 

Forlenza et al.78 determinaram a freqüência e as características da 

morbidade psiquiátrica em 38 pacientes com NCC, por meio de duas escalas 

de avaliação do estado mental: o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a 

escala Exame do Estado Mental (EEM) de Strub e Black. Observaram declínio 

cognitivo e sinais de doença psiquiátrica em 87,5% e 65,8% dos casos, 

respectivamente.  

Este estudo, realizado em 1997, foi o primeiro estudo prospectivo sobre 

alterações neuropsiquiátricas na NCC e inaugurou uma nova etapa de 

pesquisa sobre o tema, utilizando avaliações estruturas com instrumentos 

específicos e bem validados. No entanto, apresenta algumas limitações 

metodológicas. Mais da metade dos pacientes (66%) tinha menos de quatro 

anos de escolaridade, e pode-se, em parte, relacionar as alterações nos testes 

neuropsicológicos com uma situação pré-mórbida decorrente do baixo nível 

educacional. Os autores não utilizaram controles, os quais poderiam contornar 
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esta situação, pois o desempenho cognitivo dos pacientes com NCC poderia 

ser comparado com controles saudáveis com nível educacional semelhante. 

Agapejev9 analisou as características da NCC no Brasil, através de uma 

análise da literatura nacional. Relatou a freqüência de alterações 

neuropsiquiátricas em 9% a 23% dos pacientes com NCC e como 

manifestação clínica mais freqüente, a crise epiléptica, no gênero masculino e, 

a cefaléia, no feminino.  

Diagana et al.84 relataram uma associação significativa entre NCC e 

presença de distúrbio do controle motor, visuo-motora e distúrbios de atenção, 

além de sugerir que a NCC poderia estar associada a distúrbios cognitivos, 

mesmo em indivíduos sem sintomas aparentes.  

Outros dois estudos avaliaram o perfil cognitivo de pacientes portadores 

de calcificações intracranianas sugestivas de NCC prévia e epilepsia.  

O primeiro, realizado por Boppré et al.85 estudou o desempenho 

cognitivo de pacientes com epilepsia associada pela presença de calcificações 

intracranianas sugestivas de NCC prévia e comparou-os com dois grupos: um 

grupo controle, sem epilepsia e um grupo de pacientes com epilepsia 

sintomática secundária a diversas etiologias. Os autores puderam concluir que 

o déficit cognitivo é uma característica neuropsicológica predominante nos 

pacientes epilépticos com NCC, mesmo na forma inativa e os déficits cognitivos 

observados em pacientes com NCC foram similares àqueles observados em 

pacientes com epilepsia, mas sem lesões calcificadas de NCC. No entanto, 

deve-se ressaltar que o estudo se restringiu a uma população que atualmente 

não poderia receber o diagnóstico de NCC firmado de acordo com Del Brutto et 

al.23.  
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O segundo estudo, foi o de Terra-bustamante et al.86, o qual avaliou o 

desempenho cognitivo de pacientes com epilepsia sintomática secundária à 

esclerose mesial temporal portadores e não portadores de calcificações 

intracranianas. Os autores não encontraram diferenças de desempenho 

cognitivo entre os dois grupos. 

Posteriormente, Ramirez-Bermudez87 buscou correlacionar demência e 

NCC. Os autores submeteram 90 pacientes portadores de NCC sem 

tratamento a uma avaliação cognitiva e foram classificados como tendo ou não 

demência de acordo com os critérios do DSM-IV. Estes pacientes receberam 

tratamento com drogas antiparasitárias e após seis meses foram reavaliados. 

Na avaliação inicial, 14 pacientes foram classificados como portadores de 

demência. Após seis meses, encontraram apenas três pacientes com quadro 

de demência, sugerindo assim, que a demência ocorria freqüentemente em 

pacientes com NCC não tratada, e seria reversível na maioria dos casos. 

Mais recentemente, Ciampi de Andrade et al.88 realizaram um estudo 

controlado no qual investigaram a freqüência de demência e de 

comprometimento cognitivo em uma amostra de 40 pacientes com NCC ativa 

em comparação com os controles cognitivamente saudáveis e pacientes com 

epilepsia criptogênica, devidamente emparelhados por idade e nível 

educacional. Os pacientes com NCC exibiram um prejuízo significativo nas 

funções executivas, memória verbal e não verbal, praxia construtiva e fluência 

verbal, quando comparado com o grupo controle. Quando comparados com 

pacientes com epilepsia criptogênica, os pacientes com NCC apresentaram 

alterações na memória verbal de trabalho e episódica, funções executivas, 

nomeação, fluência verbal, praxia construtiva e orientação viso-espacial. 
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Demência foi diagnosticada em 12,5% dos pacientes com NCC de acordo com 

os critérios do DSM-IV. 

Entretanto, poucos são os trabalhos que ressaltam o perfil cognitivo de 

pacientes com NCC85,86, apesar do comprometimento cognitivo associado à 

NCC ser reconhecido como uma das manifestações mais freqüentes da 

doença. 

 Com a finalidade de contribuir para o conhecimento da NCC, este 

estudo avaliou o desempenho cognitivo de pacientes portadores de NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 



 

28 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o desempenho cognitivo em uma amostra de pacientes do 

Ambulatório de Neurologia Tropical do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) 

com NCC e comparar o seu desempenho com o de um grupo controle, 

composto por indivíduos saudáveis (GC) e com um grupo de pacientes com 

epilepsia criptogênica (GE).  

 

2.2 Objetivos específicos 

Correlacionar os achados da avaliação cognitiva, nos pacientes com 

NCC, com: 

 Tipo morfológico (formas cística e racemosa); 

 Número de cistos; 

 Localização dos cisticercos; 

 Fase de evolução do parasita. 
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O presente estudo avaliou o desempenho cognitivo em uma amostra de 

pacientes com NCC e comparou o seu desempenho com um grupo controle 

(GC), constituído por indivíduos sem procedentes neurológicos ou doenças 

psiquiátricas, pareados por idade, gênero e nível educacional. Além disso, foi 

realizada uma comparação com um grupo de pacientes com epilepsia 

criptogênica (GE), para avaliar eventual efeito das crises e/ou da medicação 

epilépticas no desempenho cognitivo de pacientes com NCC. 

Trata-se de um estudo clínico observacional analítico do tipo caso-

controle de delineamento transversal.  

A autora da dissertação realizou as avaliações da função cognitiva, bem 

como a correlação dos protocolos de pesquisa, preparo do banco de dados e o 

levantamento de informações clínicas sobre os pacientes do grupo NCC e do 

GE a partir da anamnese e do prontuário médico. Sobre os participantes do 

grupo controle, as informações foram registradas somente através da 

anamnese, incluindo: medicação em uso no momento da avaliação, 

diagnóstico de abuso ou dependência de álcool ou outras substâncias de 

acordo com DSM-IV89 e CID-1090, presença de Diabetes mellitus, hipertensão 

arterial sistêmica, sintomas depressivos e doenças imunológicas. 

 

3.1 Participantes 

Os critérios de inclusão para os três grupos estudados foram: 

 Indivíduos de qualquer cor, credo, nível sócio-econômico e grau 

de escolaridade; 

 Qualquer um dos gêneros; 

 Idades entre 18 e 60 anos; 
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 Concordaram em participar da pesquisa e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Foram excluídos da amostra usuários de medicamentos que pudessem 

afetar a estado mental (exceto as DAE); portadores de doenças clínicas ou 

neurológicas concomitantes, não relacionadas à NCC, que pudessem cursar 

com manifestações psiquiátricas; dependes de álcool, sendo o diagnóstico para 

dependência de acordo com DSM-IV89 e CID-1090; e indivíduos com mais de 60 

anos de idade.   

 

3.1.1 Grupo NCC 

Foram incluídos neste grupo 32 pacientes atendidos no Ambulatório de 

Neurologia Tropical do HCFMRP-USP, no período entre janeiro a setembro de 

2010, com ou sem tratamento específico e em ambas as fases de 

desenvolvimento do parasita (inativo ou ativo25). O diagnóstico clínico-

laboratorial de NCC foi firmado de acordo com Del Brutto et al.23. 

Os casos de NCC foram classificados segundo a localização das lesões 

no sistema nervoso central (parênquima, ventricular ou espaço subaracnóide), 

tipo morfológico (forma cística simples ou racemosa), número e sinais de 

atividade da doença (inativo ou ativo)25. A NCC ativa foi caracterizada pela 

presença de cistos íntegros ou em degeneração, ou LCR inflamatório; e foram 

considerados portadores de NCC inativa aqueles pacientes que apresentavam 

lesões parenquimatosas calcificadas e LCR sem sinais de quebra da barreira 

hematoencefálica (BHE). 
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Essas classificações foram registradas de acordo com os dados de 

prontuários por meio de exames de ressonância magnética e/ou tomografia 

computadorizada de crânio.  

 

3.1.2 Grupos de comparação 

O grupo controle (GC) constituiu-se de 32 indivíduos selecionados no 

mesmo ambiente dos pacientes (estudantes, empregados e acompanhantes).  

Para serem incluídos, deveriam ter idade entre 18 e 60 anos, sem precedentes 

neurológicos ou doenças psiquiátricas.  

Foram submetidos à avaliação cognitiva 24 pacientes com epilepsia 

criptogênica (GE) atendidos no HCFMRP-USP. A epilepsia criptogênica foi 

diagnosticada pela presença de crises epilépticas com características 

semiológicas e eletroencefalográficas focais em presença de RM normal, de 

acordo com os critérios da ILAE (International League Against Epilepsy)91. 

Pacientes com quadro clínico ou eletroencefalográfico sugestivo de esclerose 

mesial temporal foram excluídos. Todos os pacientes do grupo tinham sido 

submetidos a pelo menos um exame de TC para verificar a presença de 

calcificações. 

Os pacientes que relatassem a ocorrência de crises epilépticas nos 

últimos 10 dias antes da avaliação cognitiva foram excluídos do estudo.  

Ambos os grupos foram pareados por idade, gênero e nível educacional. 

 

3.2 Considerações éticas  

O trabalho foi, inicialmente, encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
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da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), tendo sido aprovado sob o 

registro de número 2352/2009 (Anexo A). Todos os participantes foram 

informados sobre os objetivos e a metodologia do estudo proposto e 

concordaram com a realização dos procedimentos necessários para a 

execução da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). O trabalho foi apoiado financeiramente pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo 

processo de número 2009/03677-6. 

 

3.3 Avaliação cognitiva 

O protocolo de pesquisa foi composto pela obtenção de dados pessoais, 

nível de escolaridade e detalhes clínico-laboratoriais. Em seguida, após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, todos os indivíduos 

foram submetidos à avaliação cognitiva. 

Nesta avaliação foi utilizada a bateria de testes elaborada e padronizada 

por Chaves et al.92,93, constituída de dez testes, que incluíam testes de 

memória, habilidades visuoespaciais, cálculo, abstração, praxias e gnosias e o 

Mini Exame do estado mental (MEEM)94 (Anexo B).  

A atenção e memória operacional foram avaliadas pelo span de dígitos 

(digit span) e span de palavras (word span) na ordem correta.  

No teste span de dígitos, a avaliadora verbalizava uma seqüência de 

números e solicitava que o examinado os repetisse na mesma ordem. A 

quantidade de números aumentava progressivamente e variou de três a nove 

dígitos, havendo duas tentativas para cada série. A prova era interrompida 

quando havia falhas em duas seqüências da mesma série, sendo a pontuação 
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dada de acordo com a quantidade de números da última série acertada. 

Escores menores ou iguais a cinco foram considerados alterados. 

No teste span de palavras, a examinadora lia uma lista de dez palavras 

desconectadas semanticamente, por uma vez e em uma seqüência fixa. Logo 

após a leitura, era solicitado ao indivíduo que evocasse o maior número 

possível de palavras, sem se preocupar com a ordem em que foram ouvidas. 

Todas as palavras evocadas eram anotadas na ordem em que foram 

mencionadas. Ao final, foi contado o número de palavras evocadas 

corretamente, sendo dado um ponto para cada uma delas. Caso uma palavra 

certa fosse evocada mais do que uma vez, valia apenas um ponto. Neste teste, 

o ponto de corte foi quatro, ou seja, escores menores ou iguais a quatro foram 

considerados alterados. 

A cópia de figuras de uma casa e de um relógio (figura 1) foi utilizada 

para habilidade visual-construtiva (praxia construcional). Em relação a praxia 

ideomotora, foi solicitado ao indivíduo que simulasse o ato de pentear o cabelo 

e escovar os dentes, e abanar a mão para alguém distante. Na reflexiva foi 

solicitada a imitação de dois gestos sem sentido. Para pontuação utilizou-se o 

critério de acima ou abaixo de 50% correto. 
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Figura 1 – Figura de casa e relógio utilizadas no teste cognitivo para 

avaliação da habilidade visual-construtiva 

 

O teste span de reconhecimento visual (SRV)95 foi utilizado para testar a 

memória visual, no qual foi apresentado um tabuleiro feito de cartolina preta 

onde estavam marcados pontos numerados em lápis preto (grafite normal) que 

o examinador sabia reconhecer e o examinado poderia ver, mas não conhecia 

o significado. Numa seqüência fixa, círculos brancos foram colocados, um a 

um, sobre estes pontos, usando-se outra cartolina para que o examinado não 

pudesse ver onde o mais novo círculo foi adicionado. Ao se retirar esta outra 

cartolina da frente do tabuleiro, foi solicitado ao examinado que apontasse com 

o dedo onde o último círculo foi acrescentado e assim por diante. O escore foi 

composto pelo número de reconhecimentos corretos e o teste foi interrompido 

após o primeiro erro. Escores menores ou iguais a seis foram considerados 

alterados. 

A memória lógica foi avaliada através da recuperação de uma história 

ouvida, a qual compreendeu uma pequena história, com 10 blocos de 
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informação. O examinado ouvia uma história contada pela avaliadora, e então 

era solicitado que o mesmo lembrasse da história com o maior número de 

detalhes possível. A memória lógica imediata (LMi – Logic Memory Immediate) 

foi testada imediatamente após a examinadora contar a história, e a pontuação 

foi dada para a evocação simples imediata: um ponto por bloco evocado 

corretamente, sendo que escores menores ou iguais a quatro foram 

considerados alterados. A memória lógica recente (LMd – Logic Memory 

Delayed) foi a evocação da mesma história após dez minutos da apresentação 

e evocação imediata. A pontuação foi dada da mesma forma da imediata: um 

ponto por bloco evocado corretamente, e os escores considerados alterados 

foram aqueles menores ou iguais a três. 

 O teste de Faces Famosas adaptado para o contexto sociocultural do 

Brasil também foi incluído. Por meio deste teste, foi possível avaliar a memória 

visual através do reconhecimento de faces humanas. Neste teste foram 

apresentadas dez faces individualmente e foi solicitado ao indivíduo que 

observasse a mesma por alguns segundos e procurasse dizer o nome da 

pessoa. As dez faces foram: Roberto Carlos, Fausto Silva (Faustão), Xuxa, 

Pelé, Regina Duarte, Papa Bento XVI, Hebe Camargo, Silvio Santos, Renato 

Aragão e Chico Anísio. As fotos utilizadas para representar as faces estão 

apresentadas na figura 2. O escore de dois pontos foi dado para cada face 

identificada corretamente e um ponto para a lembrança da profissão, atividade, 

entre outros, correto que o indivíduo conseguisse recordar (por exemplo, no 

caso do Chico Anísio, receberia um ponto aquele que recordasse que é um 

humorista). Escores menores ou iguais a nove foram considerados alterados. 
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Figura 2 – Dez faces utilizadas no teste de Faces Famosas 

 

No teste de cálculo foi utilizado o desempenho da subtração seriada de 

sete a partir de cem do Mini Exame do estado mental (cinco pontos); dois 

cálculos de cabeça (um ponto para cada), sendo um de multiplicação (11x6) e 

uma soma simples (11+6); e uma subtração mais complexa utilizando papel 

(85-27) (dois pontos). O escore total deste teste de cálculo resultou em nove, 

sendo considerados alterados aqueles menores ou iguais a sete. 

A capacidade de abstração e julgamento foi testada através de três 

provérbios (“mais vale um pássaro na mão que dois voando”, “quem não tem 

cão caça com gato” e “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”). Foi 

explicado ao examinado que seria apresentado uma espécie de “ditado” 

popular, então seria dito o provérbio e questionado ao indivíduo se o conhece, 

se o provérbio lhe era familiar. Em caso afirmativo foi solicitado que explicasse 

seu significado. Assim foi realizado para os três. Depois foi solicitado ao 

indivíduo que identificasse a diferença (se existisse) entre anão e criança, e 

posteriormente entre roubo e engano. Neste teste também utilizou o critério de 

acima ou abaixo de 50% correto.    
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A aplicação do teste durou aproximadamente 20 minutos. 

 

3.4 Análise estatística 

O delineamento experimental foi planejado para possibilitar a 

comparação dentre o grupo de interesse (NCC) com os grupos epilepsia e 

controle.  

  Nas comparações entre grupos e intragrupo, as variáveis nominais e 

categóricas foram analisadas através do Teste do Qui-quadrado, Teste Exato 

do Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher. 

A normalidade da distribuição dos dados contínuos foi avaliada pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis com distribuição normal, foi 

utilizado o teste paramétrico análise de variância (ANOVA). Para variáveis com 

distribuição não-paramétrica, a comparação entre os grupos foi feita utilizando 

o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo Teste post-hoc de Dunn, quando 

necessário. 

Nas comparações dentro do grupo NCC, foi utilizado o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney. 

Foi estabelecido o nível de significância estatística p≤ 0,05 para todas as 

análises realizadas.  

As análises foram realizadas com o programa Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS, em sua versão 17.0. 
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4.1 Características gerais dos participantes 

Foram avaliados 32 pacientes com NCC, 24 com epilepsia criptogênica 

e 32 controles, resultando em um total de 88 indivíduos avaliados.  

A média de idade dos pacientes do grupo NCC foi de 45,2 ± 10,2 anos; a 

do grupo epilepsia foi de 43,1 ± 11,3 anos; e a do grupo controle foi de 45,8 ± 

11 anos.  Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para aferir a 

normalidade dos valores obtidos na variável idade. Posteriormente, foi 

realizada uma análise de variância que evidenciou ausência de diferenças 

significativas entre os grupos (p = 0,63).  

Os participantes dos três grupos apresentaram semelhança em relação 

ao estado civil, gênero e idade, conforme ilustrado na tabela 3.  
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Tabela 3- Características das variáveis idade, gênero e estado civil nos 

três grupos estudados.  

Variáveis  
NCC        

(n=32) 
Epilepsia 
(n=24) 

Controle 
(n=32) 

p 

Idade  45,19 (10,19) 43,08 (11,33) 45,81 (10,96) 0,63 

Gênero 
(n/freqüência)    

0,83 

Feminino 
17            

53,1% 
14             

58,3% 
16               

50%  

Masculino 
15            

46,9% 
10             

41,7% 
16               

50%  

Estado Civil 
(n/freqüência) 

   
0,33 

Casado 
25            

78,1% 
18                

75% 
30                      

93,8% 

 

Divorciado 
1                

3,1% 
0                

0,0% 
0                

0,0% 

 

Solteiro 
4              

12,5% 
5               

20,8% 
1                

3,1% 

 

Viúvo 
2                

6,3% 
1                 

4,2% 
1                

3,1% 
  

Médias (erro padrão), ANOVA; p<0,05 

   

 

Com referência ao nível de escolaridade, foi considerado como ensino 

fundamental, com nove anos de duração, a primeira etapa da educação básica; 

ensino médio, composto por três anos, a segunda etapa da educação básica; 

ensino superior, tendo a finalidade de obtenção de título de bacharel ou 

licenciatura; analfabeto, a pessoa que não possui escolaridade e não conhece 
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letras nem números; e por fim, analfabeto funcional, aquele que, mesmo com a 

capacidade de decodificar minimamente as letras, geralmente frases, 

sentenças, textos curtos e os números, não desenvolveu a habilidade de 

interpretação de textos e de fazer as operações matemáticas. Dessa forma, 

conforme apresentado na tabela 4, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa em relação ao nível de escolaridade entre os três 

grupos estudados (p = 0,81).  

 

Tabela 4- Características da variável nível de escolaridade nos três 

grupos estudados  

Nível de 
Escolaridade  

NCC 
(n=32) 

Epilepsia 
(n=24) 

Controle 
(n=32) 

Total 

Analfabeto 
Funcional 

2         
6,3% 

0           
,0% 

1         
3,1% 

3         
3,4% 

Fundamental 
Incompleto 

10     
31,3% 

6       
25,0% 

10     
31,3% 

28     
31,8% 

Fundamental 
Completo 

15     
46,9% 

12     
50,0% 

11     
34,4% 

38     
43,2% 

Médio     
Completo 

2         
6,3% 

2         
8,3% 

4       
12,5% 

8         
9,1% 

Superior 
Completo 

3         
9,4% 

3       
12,5% 

4       
12,5% 

10     
11,4% 

 

 

Em relação às comorbidades, não houve diferença significativa em 

relação à presença de diabetes mellitus (p = 0,63), hipertensão arterial 

sistêmica (p = 0,61) e sintomas depressivos (p = 0,88) entre os integrantes dos 
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três grupos estudados. Não foi observada a presença de doenças imunológicas 

nos participantes, conforme mostra a Tabela 5.  

Na amostra coletada não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa no percentual de presença de sintomas depressivos entre os três 

grupos estudados, porém, pode-se notar um percentual maior desses sintomas 

no grupo NCC.  

 

Tabela 5- Características da variável comorbidades nos três grupos 

estudados 

 

Variáveis 
(presença/ 
freqüência) 

NCC        
(n=32) 

Epilepsia 
(n=24) 

Controle 
(n=32) 

p 

Diabete Mélito  15,6% 12,5% 21,9% 0,630 

Hipertensão 31,3% 25,0% 37,5% 0,608 

Sintomas 
Depressivos 

9,4% 4,2% 6,3% 0,875 

Doenças 
Imunológicas 

0% 0% 0% 
 

Epilepsia 84,4% 100,0% 0,0% 0,001 

Os números em negrito representam significância estatística de p < 0,05. 
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4.1.1 Características do Grupo NCC 

Os pacientes do grupo NCC apresentaram um tempo médio da doença 

de 8,4 ± 5,05 anos.  

Foram tratados com drogas antiparasitárias 46,88% dos pacientes que 

compõem esta casuística.  

A maioria apresentou lesões de localização parenquimatosa (68,8%). 

Em seguida, 28,1% da amostra apresentaram lesões de localização ventricular 

e 3,1% de localização subaracnóide. O tipo morfológico mais freqüente foi a 

forma cística simples (65,6%). Em apenas oito pacientes (25% dos casos), 

havia lesão única. Com relação às fases evolutivas do parasita, predominaram 

as formas de cistos íntegros, ou seja, forma ativa da NCC, que 

corresponderam a 71,9% das lesões.  

Todos os pacientes deste grupo eram brasileiros, tendo como origem os 

estados de São Paulo (75%) e Minas Gerais (25%). 

Foi observada a seguinte distribuição do tipo de DAE utilizado por 

integrantes dos grupos NCC e GE: carbamazepina foi usada por 54,2% dos 

pacientes com NCC e por 66,7% daqueles com epilepsia criptogênica; 

fenobarbital foi utilizado por 25% do grupo NCC e por 25% do grupo epilepsia; 

fenitoína foi usada por 20,8% dos pacientes com NCC e por 8,3% daqueles 

com epilepsia criptogênica. Portanto, a distribuição do tipo de DAE utilizado por 

integrantes dos grupos NCC e GE foi estatisticamente semelhante (p = 0,78). 

 

4.2 Avaliação Cognitiva 

Considerando os pontos de corte de cada teste cognitivo, ou seja, os 

escores considerados alterados de acordo com a bateria de teste92,93, pode-se 
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notar um elevado número de pacientes com NCC com resultados alterados nos 

diversos testes cognitivos. A tabela 6 apresenta, em número e freqüência, os 

escores alterados nos diversos testes cognitivos nos três grupos estudados. 
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Tabela 6- Escores alterados nos diversos testes cognitivos, em número 

e freqüência, nos três grupos estudados. 

 

Testes 
Cognitivos 

NCC      
(n=32) 

Epilepsia 
(n=24) 

Controle 
(n=32) p 

n/ freqüência 

Escores alterados 

MEEM 
13          

40,6% 
15          

62,5% 
7            

21,9% 
0,009 

Span de dígitos 
15          

46,9% 
16          

66,7% 
9            

28,1% 
0,02 

Span de palavras 
13          

40,6% 
13          

54,2% 
6            

18,8% 
0,02 

Faces      
Famosas 

1              
3,1% 

2              
8,3% 

0              
0,0% 

0,23 

MLi 
8               

25% 
3            

12,5% 
0              

0,0% 
0,01 

MLr 
15           

46,9% 
10          

41,7% 
6            

18,8% 
0,05 

Abstração e 
Julgamento 

1              
3,1% 

3            
12,5% 

0              
0,0% 

0,08 

Cálculo 
22          

68,8% 
15          

62,5% 
16             

50% 
0,29 

Praxia      
Ideomotora 

1              
3,1% 

0              
0,0% 

0              
0,0% 

0,4 

Praxia 
Construcional 

1              
3,1% 

3            
12,5% 

0              
0,0% 

0,08 

Praxia       
Reflexiva 

1              
3,1% 

6               
25% 

0              
0,0% 

0,001 

SRV 
10          

31,3% 
4            

16,7% 
0              

0,0% 
0,003 

Abreviaturas: MEEM: Mini Exame do Estado Mental; MLi: Memória lógica 
imediata; MLr: Memória lógica recente; SRV: Span de reconhecimento visual. Os 
valores em negrito mostram significância estatística (p < 0,05). 



 

47 

 

Conforme mostra a tabela 6, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre o desempenho cognitivo dos três grupos estudados nos 

testes de reconhecimento de Faces Famosas (p = 0,23), capacidade de 

abstração e julgamento (p = 0,08), cálculo (p = 0,29), praxia ideomotora (p = 

0,4) e construcional (p = 0,08). 

O grupo NCC apresentou escores significativamente inferiores aos do 

GC nos testes em que a memória lógica imediata e recente foram avaliadas (p 

= 0,01; p = 0,05, respectivamente) e no teste de span de reconhecimento visual 

(p = 0,003). 

O GE apresentou escores significativamente inferiores aos do GC nos 

testes do MEEM (p = 0,009), praxia reflexiva (p = 0,001) e span de dígitos (p = 

0,02) e palavras (p = 0,02). 

 

4.2.1 Comparações entre grupos 

A tabela 7 ilustra o desempenho cognitivo dos três grupos estudados 

através da média obtida nos diversos testes em que os participantes do estudo 

foram submetidos.  
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Tabela 7- Média dos escores nos diversos testes cognitivos dos três 

grupos estudados. 

 

Testes 
Cognitivos 

NCC      
(n=32) 

Epilepsia 
(n=24) 

Controle 
(n=32) 

p 

Médias dos escores 

MEEM 22,5 19,5 24,5 0,016 

Span de dígitos 6 5 6 0,001 

Span de palavras 5 4 5 0,056 

Faces      
Famosas 

17 16,5 19 0,001 

MLi 6 6 6 0,005 

MLr 4 4 5 0,001 

Cálculo 4 4 8 0,405 

SRV 8 9 10 0,004 

Abreviaturas: MEEM: Mini Exame do Estado Mental; MLi: Memória lógica 
imediata; MLr: Memória lógica recente; SRV: Span de reconhecimento visual. Os 
valores em negrito mostram significância estatística (p < 0,05). 

 

 

Conforme mostra a tabela acima, no teste Mini Exame do estado mental 

(MEEM)91 o GE apresentou escores significativamente inferiores aos do GC (p 

= 0,016). Destaca-se que o grupo NCC apresentou valores inferiores ao GC, 

entretanto, não houve diferença estatisticamente significativa. 

Nos testes em que foram avaliadas a atenção e a memória operacional 
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(span de dígitos e span de palavras na ordem correta), o GC apresentou 

escores significativamente superiores aos do GE (p = 0,001 e p = 0,056; 

respectivamente). O grupo NCC apresentou escores semelhantes ao GC. 

Os achados referentes à memória lógica imediata e recente revelaram 

um declínio cognitivo significativo nos grupos NCC e GE, em comparação ao 

GC (p = 0,005 e p = 0,001; respectivamente). O grupo NCC e GE também 

mostraram presença de prejuízos cognitivos significativos no reconhecimento 

de faces, quando comparados aos controles (p = 0,001). 

No teste utilizado para testar a memória visual (span de reconhecimento 

visual), o grupo NCC apresentou escores significativamente inferiores aos do 

GC (p = 0,004). O grupo epilepsia apresentou um desempenho inferior ao GC, 

entretanto, não houve diferença estatisticamente significativa. 

Os escores obtidos nos três grupos em relação aos testes em que foram 

avaliadas a praxia construcional e a praxia ideomotora não foram 

significativamente diferentes. No teste em que foi avaliada a praxia reflexiva, foi 

encontrada diferença significativa; o GE teve um desempenho 

significativamente inferior quando comparado ao grupo NCC e GC (p = 0,002). 

No teste de cálculo e no teste que avaliou a capacidade de abstração e 

julgamento não houve diferença significativa no desempenho cognitivo entre os 

três grupos estudados. 

Em síntese, na avaliação cognitiva, o grupo NCC teve desempenho 

significativamente inferior em relação ao grupo controle nos testes de memória 

lógica imediata e recente, faces famosas e memória visual. Os pacientes do 

grupo NCC não apresentaram desempenho significativamente pior que os do 

grupo epilepsia em nenhum dos testes cognitivos.  
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O grupo epilepsia apresentou escores inferiores ao grupo controle nos 

testes em que foram avaliadas a atenção e memória operacional (span de 

dígitos e span de palavras na ordem correta) e no teste em que foi avaliada a 

apraxia reflexiva. 

 

4.2.2 Comparações intragrupo  

 Cruzando os resultados obtidos nos diversos testes cognitivos do grupo 

NCC em relação ao tipo morfológico, observou-se diferença estatisticamente 

significativa somente em teste. No teste do Mini Exame do estado mental 

(MEEM)91, os indivíduos que apresentavam a forma racemosa obtiveram um 

desempenho significativamente inferior quando comparados aos que 

apresentavam a forma cística simples (p = 0,04). 

Em relação à localização dos cisticercos, pode-se notar que os 

indivíduos com lesões de localização parenquimatosa demonstraram escores 

significativamente inferiores no teste de Faces Famosas (p = 0,009) e no teste 

de memória lógica recente (p = 0,05), quando comparados àqueles com lesões 

ventriculares e no espaço subaracnóide. 

Em relação ao número de lesões e à fase de desenvolvimento do 

parasita, não houve diferença estatisticamente significativa nos diversos testes 

cognitivos. 
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Com o objetivo de avaliar a função cognitiva de pacientes com NCC do 

Ambulatório de Neurologia Tropical do HCFMRP-USP, foi realizado um estudo 

clínico observacional analítico com pacientes diagnosticados com NCC entre 

18 e 60 anos de idade, com ou sem tratamento específico, em ambas as fases 

de desenvolvimento do parasita (formas ativa e inativa, segundo Sotelo et al.25) 

e com os critérios diagnósticos clínico-laboratorial de NCC firmado de acordo 

com Del Brutto et al.23. 

Devido à possibilidade de etiologia multifatorial do declínio cognitivo na 

NCC, foram excluídos do estudo pacientes com idade avançada; portadores de 

doenças clínicas ou neurológicas concomitantes, não relacionadas à NCC, que 

pudessem cursar com manifestações psiquiátricas; usuários de drogas 

terapêuticas que pudessem afetar a estado mental (exceto as necessárias para 

o tratamento de epilepsia ou hipertensão intracraniana); dependentes 

alcoólicos, sendo o diagnóstico para dependência feito de acordo com DSM-

IV89 e CID-1090. 

Foram realizadas comparações entre o grupo de pacientes com NCC 

com dois outros grupos pareados por idade, gênero e nível educacional. Um 

grupo com indivíduos saudáveis, composto por indivíduos sem procedentes 

neurológicos ou doenças psiquiátricas e um segundo grupo composto por 

pacientes com epilepsia criptogênica, os quais faziam uso de DAE. 

O presente estudo também investigou a relação dos achados com o tipo 

morfológico (formas cística e racemosa), número, localização dos cisticercos e 

fase evolutiva da doença25. 

Em nossa casuística houve elevada prevalência da forma epiléptica da 

NCC (84,4% dos casos). A maior parte dos estudos epidemiológicos e clínicos 
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sobre NCC apontam uma prevalência estimada em 50 e 70% da forma 

epiléptica na doença96, o que difere do valor encontrado neste estudo. De 

acordo com Moskowitz e Mendelsohn97, a crise epiléptica é o sintoma mais 

comumente encontrado e ocorre em até 75% dos pacientes, podendo 

manifestar-se logo após a infecção inicial ou ao longo de até 30 anos após a 

infecção. Agapejev9 encontrou uma variação em relação à freqüência da 

presença de crise epiléptica entre 11 a 92%, na qual foram mais freqüentes no 

gênero masculino. 

Pode-se relacionar esta diferença à adoção dos critérios diagnósticos de 

Del Brutto et al.23, utilizados para compor a casuística deste estudo. Tais 

critérios são fortemente difundidos e amplamente utilizados em pesquisas 

formais sobre o assunto. As recomendações privilegiam os dados de 

neuroimagem em detrimento da apresentação clínica da NCC. O 

reconhecimento da forma parenquimatosa da doença fica privilegiado devido a 

qualidade e excelência exigida nos exames de neuroimagem. A maior 

dificuldade em estabelecer padrões de neuroimagem para o diagnóstico das 

outras formas da NCC faz com que estas fiquem confinadas a condições de 

alterações compatíveis com diagnóstico provável ou possível. Portanto, pode-

se supor que na casuística do presente estudo houve um viés de seleção 

relacionado aos critérios utilizados, privilegiando as formas epilépticas da NCC 

em detrimento de outras.  

Na amostra observa-se uma variação casual nos resultados em relação 

à presença de sintomas depressivos entre os três grupos estudados. Pode-se 

notar um percentual maior desses sintomas no grupo NCC (9,4%, contra 4,2% 

e 6,3% nos grupos GE e GC, respectivamente). Forlenza et al.80 investigaram a 
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ocorrência e os fatores de risco para a morbidade depressiva em uma amostra 

de pacientes com NCC. Através do uso de escalas para depressão, 

encontraram o transtorno depressivo como o achado psiquiátrico mais 

freqüente (63,1%) entre os pacientes da amostra, sendo que 52,6% destes 

pacientes mostraram-se deprimidos no momento da avaliação e 10,5% 

apresentaram depressão no passado. Neste estudo, os antecedentes pessoais 

de depressão, sinais de atividade da doença e ocorrência de hipertensão 

intracraniana foram os que se correlacionaram com a presença de depressão.  

Vários sintomas psiquiátricos são conhecidos como sendo conseqüência 

da NCC, porém, a depressão, ao invés de psicose, parece ser a apresentação 

mais frequente78,79. Singh et al.98 publicaram um estudo de caso no qual foi 

feito diagnóstico de psicose orgânica secundária à NCC em um homem  com 

35 anos de idade; o paciente não fazia uso de qualquer medicação; não havia 

história pessoal ou familiar de alguma doença psiquiátrica; mas tinha história 

de agitação, insônia, alucinações, delírios de perseguição e explosões 

violentas. Outro estudo78 também investigou a presença de psicose em 

pacientes portadores de NCC e encontrou uma freqüência de 14,2%. Os 

autores destacam que a NCC deve ser incluída no diagnóstico diferencial de 

doenças psiquiátricas em áreas endêmicas. 

Recentemente, Ciampi de Andrade et al88 comparam o desempenho 

cognitivo de pacientes com NCC que se apresentaram inicialmente deprimidos 

e que foram tratados, com aqueles que inicialmente não estavam deprimidos. 

Realizaram uma primeira avaliação cognitiva nestes indivíduos inicialmente 

deprimidos e após prescreveram um tratamento farmacológico adequado. 

Somente após o controle sintomático da síndrome depressiva foi realizada uma 
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segunda avaliação cognitiva. Neste estudo, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa nos escores dos testes cognitivos entre os 

pacientes que se apresentaram inicialmente deprimidos e aqueles que 

inicialmente não estavam deprimidos. 

 As estimativas de prevalência de depressão são altamente variáveis, 

dependendo da metodologia utilizada para a avaliação psiquiátrica e da origem 

das amostras dos pacientes estudados. A depressão é uma comorbidade 

freqüente e de grande importância na NCC, que pode afetar o funcionamento 

cognitivo. É necessário ressaltar que no presente estudo não foi utilizado um 

instrumento específico e apropriado para o diagnóstico psiquiátrico de 

depressão. Foram coletadas informações referentes à presença de sintomas 

depressivos durante a entrevista e foram incluídos na casuística do presente 

estudo aqueles indivíduos que referiam não estarem deprimidos, ou que 

haviam estado, porém já haviam sido tratados no momento da avaliação.  

Na casuística do presente estudo foi encontrado um valor de 87,5% de 

pacientes com NCC que apresentaram resultados alterados em ao menos um 

subteste da bateria de testes neuropsicológicos aplicada. Nossos achados 

salientam a alta prevalência de declínio cognitivo na NCC. Forlenza et al78 

também identificaram alta prevalência de declínio cognitivo em pacientes com 

NCC, inclusive com a mesma porcentagem (87,5%), e sugeriram que a NCC 

pode ser causa importante de disfunção cognitiva. Ciampi de Andrade et al88 

identificaram declínio cognitivo em quase dois terços dos casos de NCC ativa, 

o que também indica uma alta prevalência de declínio cognitivo nestes 

pacientes. Ressalta-se que o presente estudo investigou casos de NCC ativa e 

inativa, e houve um predomínio de pacientes com a forma ativa (71,9%).  
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O presente estudo mostrou, no grupo NCC, presença de prejuízos 

significativos em tarefas de memória visual, como reprodução visual e 

reconhecimento de faces. Os achados referentes à memória lógica imediata e 

recente também revelaram um declínio cognitivo significativo nestes pacientes, 

quando comparados aos controles. Ciampi de Andrade et al88 encontraram nos 

pacientes com NCC ativa os seguintes domínios cognitivos mais 

freqüentemente acometidos: funções executivas, memória verbal, habilidades 

visuo-espaciais e linguagem. 

 É fundamental comparar o desempenho cognitivo entre pacientes 

portadores de NCC e controles saudáveis para determinar a presença de 

declínio cognitivo. No entanto, a presença de variáveis, como crises epilépticas 

e o uso de DAE, nos pacientes portadores de NCC, pode influenciar o 

desempenho cognitivo destes pacientes. Por este motivo, foi incluso um 

segundo grupo, aqueles com epilepsia criptogênica. Estes pacientes 

apresentam crises epilépticas, usam DAE e não possuem lesões identificáveis 

no encéfalo. De acordo com  Huang et al.99, pacientes com epilepsia 

criptogênica não apresentam alterações cognitivas basais tão significativas. 

Pode-se observar no presente estudo que o grupo de pacientes com 

NCC e o GC apresentaram desempenho cognitivo significativamente superior, 

em comparação ao GE, nos testes cognitivos que envolveram a atenção e a 

memória operacional e na praxia reflexiva. E não houve diferença 

estatisticamente significativa nos testes cognitivos que avaliaram a praxia 

construcional e ideomotora, cálculo e capacidade de abstração e julgamento 

dos três grupos. 
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Um estudo realizado anteriormente85, que investigou o desempenho 

cognitivo de pacientes com epilepsia associada pela presença de calcificações 

intracranianas sugestivas de NCC prévia e comparou com um grupo controle 

(sem epilepsia) e um grupo de pacientes com epilepsia sintomática secundária 

a diversas etiologias utilizou a bateria de testes neuropsicológicos utilizada no 

presente estudo. Nos seus resultados, encontraram que não houve diferença 

no desempenho cognitivo entre os três grupos estudados nos testes span de 

dígitos e palavras, cálculo e no Mini Exame do Estado Mental. Ressalta-se que 

no presente trabalho também não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa no desempenho no teste do cálculo entre os três grupos 

estudados. O grupo de pacientes com epilepsia associada pela presença de 

calcificações intracranianas sugestivas de NCC prévia apresentou um 

desempenho significativamente inferior em comparação aos controles nos 

testes de memória lógica imediata e recente, teste de faces famosas, span de 

reconhecimento visual e no teste de capacidade de abstração e julgamento. O 

grupo de pacientes com epilepsia sintomática secundária a diversas etiologias 

apresentou escores inferiores nos testes de praxia.  

Outro estudo86 que avaliou o desempenho cognitivo de pacientes com 

epilepsia sintomática secundária à esclerose mesial temporal portadores e não 

portadores de calcificações intracranianas, não encontrou diferenças de 

desempenho cognitivo entre os dois grupos. 

No presente estudo observou-se uma relação entre o tipo morfológico e 

prejuízo no desempenho cognitivo em apenas um teste. No teste do MEEM, os 

indivíduos que apresentaram a forma racemosa apresentaram escores 

significativamente inferiores em comparação com aqueles que apresentaram a 
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forma cística. Pode-se constatar, também, uma relação entre a localização dos 

cisticercos e comprometimento cognitivo nos testes de Faces Famosas e 

memória lógica recente, sendo notado em ambos os testes, que indivíduos com 

lesões parenquimatosas apresentaram escores mais baixos quando 

comparados com aqueles com lesões de localização ventricular e 

subaracnóide. Os escores nos diversos testes cognitivos não foram associados 

com o número e com a fase de desenvolvimento do parasita. 

Um estudo realizado anteriormente78 encontrou uma associação da 

doença na forma ativa com maior morbidade psiquiátrica, e não encontrou 

correlação entre outras variáveis, como número e tipo de lesões cerebrais e 

uso de esteróides com declínio cognitivo. Outro estudo88, similarmente não 

encontrou correlação entre escores cognitivos e número, localização ou tipo de 

lesões.  

O comprometimento cognitivo em pacientes portadores de NCC pode 

ser possivelmente influenciado pela interação sinérgica entre o número, 

localização e diferentes fases evolutivas. Cabe ressaltar que nossa casuística 

foi composta por pacientes portadores de NCC que apresentavam lesões 

múltiplas ou única, acometidos por lesões correspondentes a diferentes 

estágios evolutivos dos cisticercos, que receberam ou não tratamento 

antiparasitário, com diferentes tipos morfológicos e localizações. Essas 

características da amostra levam a apresentações clínicas altamente 

heterogêneas.  

Vale destacar uma limitação no presente estudo, um eventual viés de 

seleção. Nossa amostra foi composta por pacientes ambulatoriais, por isso, 
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tenha excluído aqueles que não conseguiam se locomover em conseqüência 

de um quadro neurológico mais grave. 

Os achados do presente estudo indicam o declínio cognitivo como uma 

das manifestações clínicas na NCC. Portanto, a avaliação cognitiva deve estar 

presente no rol da avaliação clínica da NCC. No entanto, pesquisas futuras são 

necessárias para que os achados de nosso estudo sejam confirmados. 

Investigações acerca do desempenho cognitivo de pacientes com NCC com 

grupo de pacientes mais homogêneos e com amostras maiores são 

importantes para a compreensão do funcionamento cognitivo em pacientes 

portadores de NCC. 
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O presente trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

 Pacientes com NCC apresentam prejuízo cognitivo significativo 

em tarefas de memória visual (span de reconhecimento visual e 

teste de Faces Famosas) e nos testes referentes a memória 

lógica imediata e recente, em comparação aos controles 

saudáveis.  

 O grupo epilepsia apresentou um desempenho cognitivo 

significativamente inferior em comparação ao grupo controle e de 

pacientes com NCC nos testes cognitivos que envolveram a 

atenção e a memória operacional (span de dígitos e de palavras) 

e na praxia reflexiva. 

 Não houve diferença estatisticamente significativa no 

desempenho cognitivo nos três grupos estudados nos testes 

cognitivos que avaliaram a praxia construcional e ideomotora, 

cálculo e capacidade de abstração e julgamento. 

 O tipo morfológico associou-se de forma significativa a prejuízo no 

desempenho cognitivo no Mini Exame do estado mental. Os 

indivíduos que apresentaram a forma racemosa apresentaram 

escores significativamente inferiores em comparação com 

aqueles que apresentaram a forma cística 

 Indivíduos com lesões parenquimatosas apresentaram um 

desempenho inferior nos testes de Faces Famosas e memória 

lógica recente, quando comparados com aqueles com lesões de 

localização ventricular e subaracnóide. 
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 Os escores nos diversos testes cognitivos não se correlacionaram 

com o número de lesões e a fase de desenvolvimento do parasita. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Neurocisticercose 

 

Nome da Pesquisa: Avaliação da função cognitiva de pacientes com 

Neurocisticercose. 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Carolina Trebi Penatti 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar de uma pesquisa para ver se há ou não 

alguma diferença no funcionamento mental entre pacientes com Neurocisticercose e 

pessoas sem esta doença e em boas condições de saúde. 

Antes da sua inclusão no estudo, leia com atenção este documento e faça todas 

as perguntas para que compreenda as implicações de sua participação. O (a) Sr. (a) 

receberá uma cópia deste documento. 

Sua doença foi diagnosticada como sendo NEUROCISTICERCOSE ou 

“solitária na cabeça”. Algumas pesquisas feitas no passado mostram que em torno de 

10% das pessoas com esta doença apresentam alguma dificuldade de memória. Estamos 

realizando o estudo para ver o funcionamento mental de pacientes com 

Neurocisticercose atendidos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, comparando-os 

com um grupo controle, constituído por pessoas sem esta doença e em boas condições 

de saúde, numa população brasileira. 

Temos planos de avaliar o funcionamento mental em 71 pessoas com o 

diagnóstico de neurocisticercose e em 71 pessoas sem a doença e em boas condições de 

saúde. 

Esta pesquisa usa apenas um questionário de perguntas de forma que não há 

qualquer risco à sua saúde. A entrevista deve durar, no total, aproximadamente 20 

minutos. Faremos a avaliação em uma sala silenciosa e o (a) senhor (a) ficará sentado 

(a). Primeiramente, vamos realizar algumas perguntas para identificação (nome, idade, 

anos de estudo e nível econômico). Em seguida, vamos aplicar alguns testes específicos 

para memória, linguagem, contas, identificação de rostos de artistas e coordenação de 

movimentos. 

O resultado desta pesquisa não vai trazer qualquer benefício direto ao (à) senhor 

(a), mas poderá ajudar para entendermos melhor a doença. 

 

Memória 

 Vamos avaliar a memória por meio de um teste de repetição de 

palavras e números. Para a repetição de palavras, vamos ler 10 

palavras seguidas e logo após o (a) senhor (a) será solicitado (a) a 

lembrar quais foram as palavras lidas. Em relação aos números, 

vamos ler uma seqüência de números para o (a) senhor (a) repetir 

em seguida.    

 

Linguagem 
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 Vamos mostrar dois objetos comuns (uma tesoura, por 

exemplo) e vamos pedir para que diga o nome do objeto. Iremos 

ler uma frase e solicitar que o (a) senhor (a) repita e também que 

escreva uma frase. Vamos mostrar um desenho e o (a) senhor (a) 

terá que copiá-lo em uma folha de papel.  

 

Teste de Entendimento 

 Este teste usará três ditados populares. O (A) senhor (a) dirá se 

o conhece; em caso afirmativo, explicará o seu significado.  

 

Conta 

O (A) senhor (a) será solicitado (a) a fazer algumas contas (somar, 

diminuir e multiplicar). 

 

Identificação de rostos de artistas  
Neste teste vamos apresentar dez faces (rostos) de pessoas famosas 

para o (a) senhor (a) dizer quem são. 

 

Coordenação de movimentos 

Vamos solicitar que o (a) senhor (a) que faça alguns movimentos, 

como por exemplo, fingir pentear os cabelos e os dentes. 

 

Compensação 

O(a) Sr.(a) não receberá nenhum tipo de compensação econômica além dos 

benefícios citados por participar deste estudo.  

 

Informações Confidenciais 

Todas as informações deste estudo serão mantidas em segredo e apenas as 

pessoas que o entrevistarem e os pesquisadores que realizam este estudo terão acesso a 

sua identificação. Todos os documentos com informação pessoal serão guardados nos 

escritórios do estudo. Se os resultados deste estudo forem publicados, as pessoas que 

dele participarem não serão identificadas. Os arquivos não serão mostrados a nenhuma 

pessoa estranha ao estudo sem seu consentimento. 

 

Problemas ou Perguntas 

Este documento pode ter algumas palavras que não tenha entendido; por favor, 

solicite a seu médico ou a algum médico do estudo informações acerca das palavras ou 

informações que não estejam completamente claras. Se tiver alguma dúvida adicional, 

pergunte a aluna de pós-graduação Carolina Trebi Penatti. 

Telefones: 16-3421-6487; 16-9222-2322  

 

Aspectos Éticos 

Se tiver dúvidas sobre os aspectos éticos do estudo ou achar que foi prejudicado 

ou tratado injustamente, por favor, comunique-se com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.   

 

Participação Voluntária 

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. O(a) Sr.(a) pode se 

recusar a participar ou abandonar o estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, nem perda dos benefícios que lhe caibam. No caso de abandono, 
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será dado o tratamento médico normal e não terá qualquer prejuízo em seu atendimento 

médico ou na participação em estudos futuros. 

 

 

CONSENTIMENTO 

 

Li este termo de consentimento, foi me dado oportunidade de fazer comentários e de 

efetuá-los. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. Recebo uma cópia 

desde termo de consentimento.     

     

 

 

.............................................................................................................................................

.....  

                        Participante ou Representante Legal                                          Data 

Nome:                                                                                              RG: 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................

.....  

                                  Pesquisador                                                                          Data 

Nome:                                                                                              RG: 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo 
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Anexo B – Bateria de testes cognitivos 

 

Protocolo de Testes Neuropsicológicos – Folha de Aplicação 
 

MMSE – Mini-Exame do estado Mental 

I. 

ORIENTAÇÃO: 

1. Dia da semana 

2. Dia do mês 

3. Mês 

4. Ano 

5. Hora aproximada 

6. Local onde se encontra 

7. Endereço (como chegou ao local) 

8. Andar/ Setor 

9. Cidade  

10. Estado 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

REGISTRO DE DADOS: (1 ponto para cada) 

Pente, Rua, Azul 

 

3 

 

CÁLCULO:  

Serial de 7 (100-7 ...) 

100 /  93 /  86 /  79  /  72  

Alternativo: Seqüência de dígitos (5 8 2 6 9 4 1) 

 

5 

 

EVOCAÇÃO: 

Pente, Rua, Azul 

 

3 

 

LINGUAGEM: 

Nomear uma caneta e um relógio  

Repetir: “Nem aqui, nem ali, nem lá.” 

Obedecer à ordem: “Pegue o papel com a sua mão direita, dobre-o ao 

meio e coloque-o no chão.” 

Ler e obedecer: “Feche os olhos.” 

Escrever uma frase 

Copiar o desenho 

 

2 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

TOTAL:  
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II. 

 DS (Span de dígitos): 

 

5 8 2  6 9 4  

6 3 9 4  7 2 8 6  

4 2 7 3 1  7 5 8 3 6  

6 1 9 4 7 3  3 9 2 4 8 7  

5 9 1 7 4 2 8  4 1  7  9 3 8 6  

5 8 1 9 2 6 4 7  3 8 2 9 5 1 7 4  

2 7 5 8 6 2 5 8 4  7 1 3 9 4 2 5 6 8  

TOTAL:  

 

III. 

WS (Span de palavras) 

(Correto = 1; colocar ordem evocação): 

 

1. HOMEM  6. PANELA  

2. CARRO  7. RUA  

3. FLOR  8. JARDIM  

4. LIVRO  9. CADEIRA  

5. CASA  10. ESTRELA  

TOTAL:  

 

IV. 

Faces (Nome = 2, Outro = 1 e Nada = 0) 

 

1. Roberto Carlos 
 

 
6. Papa  

 

2. Fausto silva (Faustão) 
 

 
7. Hebe Camargo 

 

3. Xuxa 
 

 
8. Silvio Santos 

 

4. Pelé 
 

 
9. Renato Aragão (Didi?) 

 

5. Regina Duarte 
 

 
10. Chico Anísio 

 

TOTAL:  
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V. 

Memória Lógica – ML (“Short Story”) 

 

Ana / é uma empregada doméstica. / Tem 23 anos. / Tem 3 filhos. / Há 30 dias foi despedida do 

emprego. / Seu aluguel está atrasado 2 meses. / Como não consegue outro emprego, / alguns 

amigos se reuniram, / e fizeram uma rifa / para ajudá-la.  

 

 

MLi  

(score imediato) 

TOTAL:________ 

VI. 

MLr´ (10´) 

(score recente – “delayed”) 

 

TOTAL:________ 

 

VII. 

Abstração e Julgamento 

Provérbios: 

1. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Quem não tem cão caça com gato 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Diferenças: 

1. Anão – Criança 

_____________________________________________________________________________ 

2. Roubo – Engano 
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VIII. 

Cálculo: 

Seqüência de subtrações de 7 (MMSE) = _____________________________________ 

11 X 6 = _______________________________________________________________ 

11 + 6 =  _______________________________________________________________ 

85 – 27 = (com papel)  ____________________________________________________ 

TOTAL:_______ 

 

IX. 

A) Ideomotora 

Pentear 

Escovar os dentes 

Gesto de abanar para alguém longe 

B) Construcional 

Copiar: 

CASA  janela e porta: 1 / telhado: 1 / dois lados: 1 / perspectiva: 1 

RELÓGIO forma circular: 1 / números inteiros: 1 , corretos: 1 e simetria: 1 / hora certa: 1  

C) Reflexiva 

Imitar gestos sem sentido 

GESTO 1: 

GESTO 2: 

 

X. 

SRV 

8  24  12  5  19  28  10  01  15  23  26  3  17  13 

                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


