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Resumo: Comprometmento cognitvo e demência na neurocistcercose atva: 

um estudo transversal controlado

Introdução: Neurocistcercose (NC) é a doença parasitária do SNC mais 

frequente no mundo. Afeta mais de 50 milhões de pessoas. No entanto, 

algumas de suas manifestações clínicas, como comprometmento cognitvo e 

demência, ainda permanecem caracterizadas de modo incompleto, sem que 

haja estudos controlados disponíveis na literatura até o momento.

Objetvos: Investgar a frequência e o perfl clínico do comprometmento 

cognitvo associado à NC atva, comparando o desempenho em testes de 

avaliação cognitva de pacientes com a doença ao de controles saudáveis (CS) 

e de pacientes com epilepsia criptogênica (EC). 

Métodos: Quarenta pacientes (idade média = 39,25 ± 10,50 anos), com 

diagnóstco de NC atva segundo critérios absolutos à ressonância magnétca 

(RM) de crânio e sem tratamento antparasitário prévio foram submetdos à 

avaliação cognitva e funcional extensas, sendo comparados a 49 CS e 28 

pacientes com EC emparelhados por idade, nível educacional e frequência de 

crises epiléptcas (grupo EC). 

Resultados: Pacientes com NC apresentaram comprometmento signifcatvo 

em relação ao grupo CS nos testes que avaliam funções executvas, memória 

verbal e não verbal, praxia construtva e fuência verbal (p<0,05). Demência foi 

diagnostcada em 12,5% dos pacientes com NC de acordo com os critérios do 

DSM-IV. Os doentes do grupo NC apresentaram desempenho 

signifcatvamente inferior em testes de memória operacional, memória 

episódica verbal, funções executvas, nomeação, praxia construtva e 

orientação visual-espacial, quando comparados àqueles do grupo EC. Não se 
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encontrou correlação entre as alterações nos testes cognitvos nos pacientes 

com NC e os achados à RM (carga de doença, tpo e localização das lesões). 

Conclusões: Comprometmento cognitvo foi muito frequente na amostra de 

pacientes com NC avaliada, sendo que demência foi identfcada em uma 

proporção signifcatva dos doentes. Estes dados aumentam o nosso 

conhecimento sobre a apresentação clínica da NC e sobre seu potencial 

impacto na saúde pública.

Pa l av ra s C h ave : n e u ro c i s t c e rco s e , co g n i çã o, m a n i fe sta çõ e s 

neurocomportamentais, demência, epilepsia.

1



ABSTRACT: Cognitve impairment and dementa in neurocystcorsis a cross-

sectonal controlled study

Introducton: Neurocystcercosis (NCYST) is the most frequent CNS parasitc 

disease worldwide, afectng more than 50 million people. However, some of 

its clinical fndings, such as cognitve impairment and dementa, remain poorly 

characterized, with no controlled studies conducted so far. We investgated 

the frequency and the clinical profle of cognitve impairment and dementa in 

a sample of NCYST patents in comparison to cognitvely healthy controls (HC) 

and to cryptogenic epilepsy (CE) patents. 

Methods: Forty treatment-naïve NCYST patents aged 39.25 ± 10.50 years and 

fulflling absolute criteria for defnitve actve NCYST on magnetc resonance 

imaging (MRI), underwent a comprehensive cognitve and functonal 

evaluaton and were compared to 49 HC and 28 CE patents of similar age, 

educatonal level, and seizure frequency. 

Results: NCYST patents displayed signifcant impairment in executve 

functons, verbal and non-verbal memory, constructve praxis, and verbal 

fuency when compared to HC (p<0.05). Dementa was diagnosed in 12.5% of 

NCYST patents according to the DSM-IV criteria. When compared to CE 

patents, NCYST patents presented altered working and episodic verbal 

memory, executve functons, naming, verbal fuency, constructve praxis, and 

visual-spatal orientaton. No correlaton emerged between cognitve scores 

and number, localizaton or type of NCYST lesions on MRI. 

Conclusions: Cognitve impairment was ubiquitous in this sample of actve 

NCYST patents. Antepileptc drug use and seizure frequency could not 

account for these features. Dementa was present in a signifcant proporton 

of patents. These data broaden our knowledge on the clinical presentatons 

of NCYST and its impact in public health.

Keywords: neurocystcercosis, cogniton, neurobehavioral manifestatons, 

dementa, epilepsy.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Parasitologia

O homem é o único hospedeiro da forma adulta do parasita Taenia solium. No 

ciclo biológico do parasita, o suíno ingere os ovos eliminados com as fezes 

humanas, devido aos hábitos coprofágicos. Uma vez ingeridos, os ovos liberam 

os embriões hexacantos no sistema digestório dos suínos, que migram 

ativamente para a circulação sanguínea, fixando-se em tecidos de sua 

predileção, como o tecido muscular, a tela subcutânea e o sistema nervoso 

central (SNC). Nesses locais, o embrião desenvolve uma vesícula 

característica, o Cysticercus cellulosae, com o escólex invaginado, que por sua 

vez constitui a forma larvária da Taenia solium. 

Ao ingerir carne suína mal cozida e contaminada com cisticercos, o homem 

desenvolve a teníase, que atinge a fase de verme adulto no intestino delgado 

proximal. A Taenia cresce a partir da região proximal, o colo, e desprende anéis 

na região terminal, repletos de ovos que se disseminam no meio ambiente pelas  

fezes humanas. A ingestão dessas fezes por porcos completa o ciclo de vida do 

parasita. A cisticercose ocorre quando o ser humano ingere ovos da Taenia, 

desempenhando o papel de hospedeiro intermediário que no ciclo natural é 

reservado aos suínos (Canelas, 1962; Vaz, 1996; Garcia, 2005). 

Estima-se que 5% a 40% dos pacientes com teníase possuem quadro 

concomitante de cisticercose. Desta forma, a neurocisticercose (NC) é causada 

pela presença da forma larvária da Taenia solium no SNC. Cada cisticerco 

sobrevive cerca de3 a 6 anos, e evolui para degeneração espontânea após esse  

período (Vaz, 1996; Takanayagui, 1983).
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1.2 Epidemiologia

A NC é a doença parasitária mais frequente do SNC em adultos. É altamente 

prevalente em países da América Central, do Sul, Ásia e África (Roman et al, 

2000; Carpio, 2002; Varma et al, 2002; Agapejev , 2003; Del Brutto et al, 

2004; Kraft et al, 2007). No entanto, nas últimas décadas, um número 

crescente de casos foram relatados nos Estados Unidos (Shandera et al, 1994; 

Ong et al, 2002; Townes et al, 2004; De La Garza et al, 2005) e em países da 

Europa (Alvarez-Rodríguez, 2005;  Barra-Valencia et al, 2007; Más-Sesé et al, 

2008). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que ocorram cerca de 50 mil  

mortes ao ano devido à NC (Roman et al, 2000). Um número muito maior de 

indivíduos apresenta complicações crônicas não fatais da NC, como epilepsia e 

síndrome de hipertensão intracraniana, causando impacto negativo sobre a  

qualidade de vida dos habitantes e sobre a economia nas áreas endêmicas. Em 

nosso meio, onde uma grande parte da população está exposta à Taenia solium, 

um estudo de necropsias mostrou prevalência de 1,5% de NC (Agapejev, 

2003).

 1.3 Quadro Clínico

As apresentações clínicas da NC são muito variáveis, podendo se manifestar 

em diferentes níveis de gravidade. O quadro clínico depende da interação do  

parasita com os fatores de defesa do hospedeiro, variando de acordo com o tipo  
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morfológico do cisticerco, número de cistos, sua localização e fase de  

desenvolvimento do parasita:

1.3.1 Tipo morfológico: a forma Cysticercus cellulosae dá origem à forma 

vesicular clássica, em geral intraparenquimatosa, sendo a mais prevalente na  

maioria das casuísticas mundiais. Diferente desta forma vesicular, a forma  

racemosa (Cysticercus racemosus) possui 40 mm a 120 mm de diâmetro; 

habitualmente é desprovida de escólex e é formada por múltiplas vesículas  

confluentes, sendo mais comum nas cisternas da base do crânio. É discutível se  

a forma racemosa corresponde à mesma espécie parasitária ou se apenas 

consiste em variante relacionada à presença do parasita no espaço continente 

do líquido cefalorraquidiano (LCR).  Possui este nome por ter suas formações 

semelhantes a cachos de uva (Vaz, 1996; Garcia, 2005).

1.3.2 Número de cistos: pode haver desde um cisto isolado, forma mais comum 

em alguns países como a Índia, por exemplo, até várias centenas de cisticercos.

1.3.3 Localização dos cistos: podem localizar-se no espaço subaracnoideo da 

convexidade do cérebro, nas cisternas, no parênquima (neste caso sendo mais 

comum na transição córtico-subcortical), nos ventrículos e no canal raquiano.

1.3.4 Fase de evolução biológica do parasita:

a)   Inicialmente os cistos são biologicamente viáveis, apresentando-se 

morfologicamente como vesículas íntegras, sem qualquer evidência de 

processo inflamatório ao seu redor. Isto ocorre graças à indução de 

imunodepressão local e à ativação de mecanismos de evasão imunológica 

(Garcia et al, 2005). É o estágio vesicular: o fluido vesicular é claro e o 
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escólex aparece como estrutura bem individualizada. Há uma situação de  

equilíbrio imunológico entre o parasita e o hospedeiro, que permanece 

assintomático ou oligossintomático. 

b)   Após um período que pode variar de 3 a 6 anos, ou após o tratamento com 

drogas parasiticidas, os cistos sofrem degeneração. No início desse 

processo, o fluido vesicular se torna turvo e o escólex passa a apresentar 

sinais de degeneração. É o estágio coloidal. Uma vez exposta a superfície  

do parasita ao sistema imunológico do hospedeiro, há perda dos 

mecanismos de supressão e ocorrem degeneração do cisto e rotura de  

barreira hemato-encefálica localmente. O parasita passa a apresentar 

cápsula espessa; o tecido ao redor apresenta edema e ativação astrocítica 

com reação gliótica periférica. Aos exames de neuroimagem, pode-se 

observar nessas situações o aparecimento de realce anelar à tomografia 

computadorizada (TC) de crânio ou hipersinal em imagens ponderadas em 

T2 ou FLAIR (“Fluid-attenuated Inversion Recovery Image”) à RM 

(Takanayagui, 1983, 2001; Del Brutto et al, 2001: Lucato et al, 2007). 

c)   Após o período inicial de inflamação, desenvolve-se o estágio nodular, em 

que o conteúdo do cisto torna-se ainda mais espesso e o escólex deixa de 

ser bem caracterizado. O cisto assume forma nodular, que pode ser  

confundida com imagens de granulomas ou de tumores metastáticos. Nesta 

fase persiste a reação inflamatória peri-lesional.

d)   A seguir, há redução importante do tamanho do cisto, atingindo apenas 

cerca de 20% do tamanho original. Gradualmente passa a haver deposição 

de sais de cálcio até que o cisto atinja a fase de grânulo calcificado. 
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Esse último estágio é fonte de grande discussão na literatura atual. 

Anteriormente se admitia que a fase calcificada fosse completamente inativa,  

inerte, cicatricial, sem atividade antigênica. Entretanto, com elevada  

frequência, observam-se, à RM realces inflamatórios peri-lesionais em formas 

calcificadas. Esse achado intrigante levou alguns autores a admitirem a  

possibilidade teórica de que embora calcificados, ao menos na sua fase inicial  

esses cistos residuais possam continuar apresentando atividade imunogênica. 

Tal hipótese explicaria a persistência de manifestações clínicas de epilepsia em 

alguns pacientes durante períodos variáveis após a caracterização da  

calcificação dos parasitas (Carpio, 2002; Garcia et al, 2004; Sotelo et al, 1996, 

2004; Nash et al, 2004). 

É surpreendente constatar que a maioria dos estudos sobre manifestações 

clínicas da NC não fornece informações quanto ao estágio de evolução dos 

parasitas nos pacientes estudados, não deixando clara a porcentagem da sua 

casuística formada por pacientes com a forma calcificada (cicatricial), pela 

forma coloidal/nodular (em degeneração) e a vesicular (oligo/assintomática) 

(Boppré et al, 2001; Ramirez-Bermudez et al, 2005; Forlenza et al, 1997, 

1998; Terra-Bustamante et al, 2005).  Em áreas endêmicas há uma grande parte 

da população com infestação resolvida espontaneamente e que talvez nunca 

tenha apresentado sintomatologia exuberante. Cerca de 20% de indivíduos 

assintomáticos residentes em áreas endêmicas possuem calcificação 

intracraniana (Garcia et al, 2005; Roman et al, 2000; Medina et al, 2005). 

Assim, estudos que não explicitam o estágio da doença de seus pacientes 

podem estar avaliando pacientes com NC resolvida, completamente 

assintomáticos, que apresentam alterações clínicas não relacionadas à NC, e  
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sim a outras afecções igualmente prevalentes na população geral. Por exemplo,  

outras causas de epilepsia, outras doenças infecciosas e transtornos do humor, e 

do funcionamento cognitivo não relacionados à NC.

Analisando uma casuística de 276 pacientes com NC, Canelas (1962) dividiu 

as apresentações clínicas da doença da seguinte forma:

• Forma hipertensiva  : há componente de Síndrome de Hipertensão 

Intracraniana (HIC). Na maioria das vezes é associada ao bloqueio 

do fluxo liquórico, estando mais frequentemente relacionada com a 

forma racemosa da doença;

• Forma convulsiva  : encontrou-se igual prevalência de crises focais 

e generalizadas. Esta forma foi a mais prevalente nesta casuística 

avaliada, juntamente com HIC;

• Formas com manifestações neurológicas focais ou difusas  : 

manifestações neurológicas isoladas, não associadas a formas 

hipertensivas ou convulsivas, foram encontradas em menos de 10% 

dos pacientes;

• Forma psíquica  : apesar de bem caracterizada nesta casuística, 

foram encontradas somente em associação a outras manifestações 

clínicas como HIC, crises convulsivas ou manifestações 

neurológicas generalizadas da doença. O autor não encontrou casos 

isolados de alterações psiquiátricas na casuística avaliada. 

Em estudo mais recente, as manifestações clínicas mais frequentemente 

observadas na NC foram crises epilépticas (62%), HIC (38%), meningite 
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cisticercótica (35%) e transtornos psiquiátricos (11%). Mais raramente, os 

pacientes apresentam forma apoplética ou endarterítica (2,8%) e síndrome 

medular (0,5%) (Takanayagui et al, 1983, 2001). 

 

1.4 Diagnóstico da NC

Há alguns anos foram propostos critérios para o diagnóstico da NC  (Del 

Brutto et al, 2001). Estes critérios são divididos em: absolutos, maiores, 

menores e epidemiológicos. O diagnóstico é denominado definitivo ou 

provável com base em combinações dos seguintes critérios:

 

a) Critérios absolutos:

1. Demonstração histológica do parasita por biópsia de cérebro ou medula  

espinhal;

2. Lesão cística com evidência do escólex em TC ou RM;

3. Visualização subretiniana direta do parasita à fundoscopia.

 

b) Critérios maiores:

1. Lesões altamente sugestivas de NC em estudos de neuroimagem;

2. Anticorpos anticisticercos séricos positivos (“enzime-linked immunotransfer  

blot” – ELISA);

3. Resolução de lesão cística intracraniana após tratamento com albendazol ou 

praziquantel;
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4. Resolução espontânea de lesão única pequena captante de contraste em  

exame de neuroimagem.

 

c) Critérios menores:

1. Lesões compatíveis com NC em estudos de neuroimagem;

2. Manifestação clínica sugestiva de NC;

3. Reação de ELISA no LCR positiva para anticorpos anticisticerco ou 

antígenos de cisticercos.

 

d) Critérios epidemiológicos:

 1. Evidência de contactante doméstico com teníase;

2. Indivíduos naturais ou provenientes de região onde NC é endêmica;

3. História de viagem frequente para localidades em que NC é endêmica.

- Diagnóstico definitivo: 

Presença de 1 critério absoluto;

Presença de 2 critérios maiores, 1 menor e 1 epidemiológico.

- Diagnóstico provável:

Presença de 1 critério maior e 2 menores;

Presença de 1 critério maior, 1 menor e 1 epidemiológico;
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Presença de 3 critérios menores e 1 epidemiológico.

 

A publicação que propõe estes critérios diagnósticos faz referência a certos  

achados de neuroimagem relacionados à NC (Del Brutto et al, 2001). No item 

“Critérios maiores”, os autores se referem a lesões “altamente sugestivas de  

NC”. Este tipo de lesão é explicitado no próprio texto como:

a. Lesões císticas sem visualização do escólex;

b. Lesões realçadas com contraste, tanto anelares como nodulares, únicas ou 

múltiplas;

c. Calcificações arredondadas intraparenquimatosas. 

As lesões descritas nos “Critérios menores” como “compatíveis com NC” são 

as seguintes:

a. Hidrocefalia;

b. Realce anômalo nas leptomeninges;

c. Mielograma evidenciando múltiplas falhas de enchimento. 

 

Atualmente, essa proposta de critérios diagnósticos é popular e bastante 

difundida. No entanto, pacientes bem heterogêneos podem preencher os 

critérios diagnósticos para NC. Isto ocorre porque tais recomendações 

privilegiam os dados de neuroimagem em detrimento da apresentação clínica  

da NC. Isso faz com que sejam selecionados preferencialmente pacientes com 

a forma cística da doença, deixando de lado aqueles que apresentam 
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manifestações clínicas da forma racemosa da NC, como HIC. Assim, ao se 

utilizar estes critérios acaba-se por incluir um maior número de pacientes com  

as formas convulsivas da NC, mais associadas a cistos intracranianos (Garcia 

et al, 2005; Vaz , 1996; Montano et al, 2005; Bragazza et al, 2002). 

É preciso ainda chamar atenção para o fato de que as reações sorológicas 

qualificadas como “critério maior” indicam somente que houve contato do 

indivíduo com o parasita. E que nestes pacientes, a positividade indica apenas 

infestação pela T. solium, não sendo possível identificar sua forma, se teníase 

ou cisticercose. Ainda no caso de cisticercose, ela pode estar presente em 

outros tecidos, como nos músculos e olhos, não sendo exclusiva do SNC, 

levando à positividade da sorologia em todos estes casos. 

Assim, estudos que desejam se aprofundar nas manifestações clínicas da NC 

não devem se restringir apenas à seleção de pacientes por “critérios 

diagnósticos para NC”, mas atentar para o fato que mesmo dentro dos critérios 

acima existem pacientes em fases diferentes da evolução da doença, sujeitos a 

diferentes complicações e de prognóstico diverso. 

Pesquisas sobre essa doença devem definir claramente que tipo de pacientes 

com NC está se avaliando e particularizar seus achados para cada um destes  

diferentes subtipos. A seleção do grupo controle também deve privilegiar estas 

nuances relacionadas à NC. 

1.5  Quadro cognitivo

As alterações neuropsiquiátricas relacionadas à NC foram relatadas 

inicialmente por Griesinger, em 1862. Outros, como Arriagada (1961), 

voltaram a contribuir com o tópico na metade do século passado, propondo  
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inclusive uma classificação da síndrome neuropsiquiátrica (Ramirez-Bermudez 

et al, 2005).

Diversos estudos retrospectivos foram publicados nas últimas décadas. O 

estudo de Agapejev (2003) chama atenção porque relata a frequência dessas 

alterações em 9% a 23% dos pacientes. Canelas (1962) encontrou essas 

alterações somente associadas à HIC, déficits neurológicos focais e síndrome 

convulsiva.

Nas últimas duas décadas foram publicados os primeiros estudos prospectivos 

sobre o tema. Em 1997, Forlenza et al., 1997 avaliaram 38 pacientes com NC, 

utilizando duas escalas de avaliação do estado mental. Com o uso do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) encontraram apenas dois pacientes com 

pontuações abaixo do valor esperado para o seu nível educacional. Já com o 

uso da escala Exame do Estado Mental (EEM) de Strub e Black, os autores  

encontraram alterações neuropsiquiátricas moderadas ou leves em 71,9%, e  

graves em 15,6% dos doentes. Todos os pacientes avaliados por esse método 

apresentavam déficit de atenção. Utilizando escalas para depressão, Forlenza 

encontraram prevalência de 52,6% desta condição na sua casuística. Apesar de 

terem inicialmente dividido os pacientes em subgrupos com forma ativa da 

doença (com presença de cistos) ou inativa (com calcificações), os autores não  

correlacionaram seus achados com estas variáveis.

Este estudo é de grande importância por ter inaugurado uma nova etapa de 

pesquisa de alterações neuropsiquiátricas em NC, utilizando avaliações  

estruturadas com instrumentos bem validados e específicos, além de ter sido o 

primeiro estudo prospectivo sobre o tema. No entanto, apresenta algumas 

limitações metodológicas. Os autores não utilizaram grupo controle. Como 
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66% dos seus pacientes tinham escolaridade menor que 4 anos, as alterações  

nos testes neuropsicológicos podem ser, em parte, devido a uma situação pré-

mórbida decorrente do nível educacional baixo. O uso de controles contornaria  

esta questão, pois o desempenho dos doentes com NC poderia ser comparado a 

controles saudáveis com nível educacional  semelhante. Além disso, a alta 

prevalência de depressão na amostra dificulta a interpretação dos achados. Isto  

ocorre porque tanto a depressão quanto o uso de drogas antiepilépticas (DAE) 

causam déficits atencionais o que interfere no funcionamento de outros 

domínios cognitivos, e que foram encontrados em 100% de seus pacientes.

Dois estudos adicionais avaliaram o perfil cognitivo de pacientes com NC e 

epilepsia: o de Boppré et al (2001) e o de Terra-Bustamante et al (2005); o 

primeiro comparou três grupos de indivíduos: um grupo de 22 pacientes com 

epilepsia sintomática secundária a diversas etiologias; um grupo de 20  

pacientes com epilepsia sem causa aparente (a não ser presença de 

calcificações intracranianas sugestivas de NC prévia); e um grupo controle,  

sem epilepsia, composto de 29 indivíduos. O estudo não encontrou diferenças 

entre os grupos de doentes epilépticos com e sem calcificações intracranianas  

sugestivas de NC. Ambos  os grupos tiveram desempenho inferior ao grupo 

controle sem epilepsia em testes de avaliação de memória verbal,  

reconhecimento espacial, habilidades visuais-construtivas, reconhecimento de 

faces famosas, abstração e julgamento. Os autores não relataram a presença de 

depressão nos pacientes. Estes dados são uma valiosa contribuição ao tema. No 

entanto, o estudo se restringiu a pacientes que apresentavam calcificações 

intracranianas associadas à epilepsia, uma população que poderia nem receber 
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o diagnóstico de NC se com eles fossem utilizados os critérios atuais (Del 

Brutto et al, 2001).

O segundo estudo (Terra-Bustamante et al, 2005) avaliou uma população de 

pacientes com epilepsia sintomática secundária à esclerose mesial temporal  

(EMT) composta por portadores (n=32) e não portadores (n=48) de 

calcificações intracranianas, e da mesma forma que o anterior, não encontrou 

diferenças na avaliação cognitiva entre os dois grupos. No entanto, este estudo 

utilizou somente pacientes com EMT e que foram submetidos à ressecção 

cirúrgica,avaliando, assim, um grupo bem restrito de indivíduos. Seu maior 

valor talvez seja o de ampliar o conhecimento sobre o papel de calcificações  

intracranianas associadas a outras causas de epilepsia sintomática e a influência  

desta associação no prognóstico pós-operatório dos doentes com EMT.

Outro estudo sobre alterações cognitivas em NC foi publicado posteriormente  

(Ramirez-Bermudez et al, 2005). Os autores avaliaram 78 pacientes com 

diagnóstico de NC sem tratamento. De acordo com os critérios do DSM-IV, 

eles encontraram quadro de demência em 14 indivíduos. Os pesquisadores 

relatam que após o tratamento com drogas antiparasitárias, 11 pacientes  

apresentaram melhora cognitiva, não mais preenchendo critérios diagnósticos 

para demência. Nesse estudo a população considerada com demência foi  

diferente em muitos aspectos da população sem demência. O grupo com 

demência tinha média de idade quase duas vezes maior que o sem demência;  

também possuía média de 2 anos de escolaridade, enquanto o grupo sem 

demência apresentava média de 9 anos. Outra grande diferença foi a  

prevalência de epilepsia entre esses dois grupos. O grupo com demência 

apresentava epilepsia em 12 dos 14 pacientes (85%). Já o grupo sem demência 
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apresenta epilepsia em 58% dos casos. Estes valores levantam dúvida se 

variáveis como idade, nível educacional e presença de epilepsia associada,  

variáveis comprovadamente relacionadas ao comprometimento cognitivo  

(Bertolucci et al, 1994; Lefèvre , 1969; Singh et al, 2004; Sachdev et al, 2004), 

não estariam influenciando o desempenho nos testes utilizados e, dessa forma, 

superestimando um provável efeito da doença de base sobre o quadro 

cognitivo. Também chama atenção o fato de não se ter avaliado a presença de  

depressão nessa casuística, uma vez que esta é uma afecção presente em grande 

parte dos pacientes com NC e é sabidamente associada a alterações cognitivas 

(Bertelson e Price, 2003).

Outra limitação é a ausência de avaliação da presença de abuso ou dependência 

de álcool nas amostras estudadas. Trata-se de condição frequente em 

populações de baixa renda e baixo nível de escolaridade, assim como a NC, 

podendo também causar alterações cognitivas em seus usuários, seja por 

abstinência, pelo uso crônico ou por deficiências nutricionais relacionadas.

Em seu estudo, Ramirez-Bermudez et al (2005) dividiram seus pacientes 

quanto à forma de NC em um grupo apresentando a forma ativa (vesículas) e 

inativa (calcificações). No entanto, não dizem quantos casos com forma ativa 

apresentavam degeneração dos cistos. Tal informação  é importante, uma vez 

que esses pacientes apresentam processo inflamatório ativo intracraniano,  

devendo ser avaliados separadamente dos demais por estarem sujeitos a 

complicações que podem confundir a interpretação da avaliação cognitiva,  

como delirium e HIC. Da mesma forma, não se revelou se os pacientes 

considerados “curados” de sua demência após o tratamento antiparasitário (11  

entre os 14 iniciais) possuíam lesões ativas ou inativas. Essa informação seria  
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desejável, pois enriqueceria o conhecimento da fisiopatologia das alterações 

cognitivas relacionadas à NC.

Apesar do comprometimento cognitivo associado à NC ser reconhecido como 

uma das manifestações mais frequentes da doença (Sotelo et al, 1985; Carpio 

et al, 2002), os seus detalhes permanecem pobremente caracterizados, sendo 

certamente subdiagnosticada na prática clínica. Isso se deve em parte à 

absoluta falta de estudos controlados sobre o assunto, utilizando ferramentas de  

avaliação cognitiva validadas. Os poucos estudos dedicados à análise das 

repercussões neuropsiquiátricas da NC sugeriram que algumas de suas 

manifestações, como a demência, podem ser mais frequentes do que  

inicialmente acreditado  (Forlenza et al, 1997; Ramirez-Bermudez et al, 2005). 

No entanto, a generalização destas conclusões é limitada pela falta de grupos 

controles e critérios que distingam sub-formas da NC, como a ativa e inativa. 

Este é o primeiro estudo controlado sobre as manifestações neuropsiquiátricas 

da NC em pacientes sem tratamento, apresentando exclusivamente NC em sua 

forma ativa, definida por critérios absolutos (Del Brutto et al, 2005) pela 

presença de ao menos um cisto com escólex íntegro à RM de crânio. O 

desempenho cognitivo e funcional de pacientes com NC foi  comparado ao de 

controles saudáveis (CS) devidamente emparelhados por idade e nível 

educacional. Ainda, com o intuito de aferir se a presença de crises epilépticas e 

uso de DAE poderia influenciar o  desempenho cognitivo destes pacientes, 

comparamos pacientes com NC a pacientes com epilepsia criptogênica (EC) de  

similar idade, nível educacional, frequência de crises epilépticas e padrão de 

uso de DAE. 
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal 

Avaliar o desempenho de pacientes com NC ativa em testes de avaliação 

cognitiva e funcional em comparação a controles saudáveis e a pacientes com 

epilepsia criptogênica.

2.2 Objetivos específicos

1) Avaliar a frequência de demência e de comprometimento cognitivo sem 

demência em pacientes com NC ativa;

2) Analisar o perfil de alterações cognitivas em pacientes com NC ativa;

3) Investigar a correlação entre os achados à RM de crânio, os escores em 

testes cognitivos e a frequência de demência em pacientes com NC ativa.
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3 MÉTODOS

O estudo foi realizado na Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) com 

envolvimento direto dos Ambulatórios de Neuroinfectologia, Neurologia 

Cognitiva e do Comportamento, e Epilepsia. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP. Todos os participantes foram 

claramente esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e do caráter 

voluntário de sua participação, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.

3.1 Participantes

Todos os participantes foram avaliados por um neurologista devidamente 

treinado na administração de testes cognitivos e que desconhecia a qual grupo 

de estudo pertencia cada indivíduo. Tal avaliação incluiu anamnese, triagem de  

abuso de álcool através do questionário CAGE e AUDIT (Ewing, 1984; 

Saunders et al, 1993) e coleta de exames laboratoriais para avaliação de causas  

secundárias de déficit cognitivo e demência – eletrólitos, função tireoidiana,  

níveis de vitamina B12 e ácido fólico, hemograma completo e testes  

imunológicos para infecção pelo HIV e Sífilis (Nitrini et al, 2005). 

O tipo de manifestação clínica inicial dos pacientes com NC foi registrada de  

acordo com os dados de prontuário, ou através da anamnese. Os diferentes 
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tipos de apresentação clínica foram organizados de acordo com Canelas 

(1962), incluindo: 

a) Crise convulsiva seguida de síndrome epiléptica sintomática;

b) Síndrome de HIC: definida pela síndrome clínica (cefaleia, náuseas e 

vômitos, papiledema, alteração do nível de consciência);

c) Crise convulsiva sintomática aguda;

d) Déficit neurológico focal; 

e) Cefaleia isolada sem sinais de HIC. 

A duração da doença em meses e a principal síndrome clínica atual também 

foram registradas.

Indivíduos dos grupos EC e CS (descrição abaixo), apresentando alterações na 

triagem de abuso de álcool ou nos exames sanguíneos, foram excluídos do 

estudo. A presença de altos níveis de colesterol, hipertensão arterial sistêmica, 

diabete mélito, disfunção tireoidiana, sintomas depressivos, acidente vascular 

encefálico e antecedente de traumatismo craniano foi investigada em todos os 

participantes. 

3.2 Pacientes com NC

Pacientes com idade inferior a 60 anos, sem tratamento específico, 

preenchendo critérios definitivos de NC em sua forma ativa (Sotelo et al, 1985) 

foram incluídos neste grupo. NC definida foi diagnosticada por meio de 
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critérios absolutos, segundo Del Bruto et al (2001), ou seja, pela presença de 

ao menos uma lesão cística com escólex à RM de crânio. Assim, um primeiro 

exame de RM foi utilizado para determinar a presença de NC em sua forma 

ativa. Esse mesmo exame permitiu a aferição da carga de lesões de NC através  

da contagem do número de lesões, seu tipo (cisto com ou sem escólex, cisto 

com edema, cistos transicionais, lesões calcificadas e lesões racemosas),  

localização geral (hemisfério direito/esquerdo, cortical/subcortical, ventrículo 

lateral/terceiro/quarto ou fossa posterior) e lobo cerebral acometido (frontal, 

parietal, temporal ou occipital). As imagens foram avaliadas por 

neurorradiologistas que desconheciam os resultados dos testes cognitivos dos 

pacientes (Lucato et al, 2007). 

Como na maior parte dos casos, a avaliação cognitiva não foi realizada no 

mesmo dia da visita de inclusão, mas sim algumas semanas ou, eventualmente, 

alguns meses após; todos os pacientes foram submetidos a uma segunda RM 

ou TC de crânio 15 dias antes ou 15 após a avaliação cognitiva, com o intuito 

de se confirmar que uma lesão com escólex ainda estava presente no momento 

da avaliação cognitiva (Ramirez-Bermudez et al, 2005). Dessa forma, ficou 

assegurado que não havia ocorrido degeneração de cistos naquele período, o 

que poderia influenciar o desempenho cognitivo devido à presença de delirium 

ou encefalopatia (Forlenza et al, 1999). 

3.3 Grupos de comparação

Pacientes com EC seguidos em nossa instituição foram submetidos à avaliação 

cognitiva. EC foi diagnosticada pela presença de crises epilépticas com 
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características semiológicas e eletroencefalográficas focais em presença de RM 

normal, de acordo com os critérios da ILAE (International League Against  

Epilepsy, 1989). Todos os pacientes apresentavam exames de RM normais, 

incluindo uma delas realizada durante os dois anos precedendo a inclusão no  

estudo, além de todos os exames de EEG, apresentando descargas epilépticas 

focais. Pacientes com quadro clínico ou eletroencefalográfico sugestivo de 

esclerose mesial temporal foram excluídos, mesmo em vigência de RM 

normal.

Pacientes com antecedentes de infecção intestinal crônica ou teníase  

(autorrelato) também foram excluídos do estudo. Todos os pacientes do grupo 

EC foram submetidos a exame de TC para se avaliar, especificamente, a  

presença de calcificações. Pacientes apresentando calcificações intracranianas  

foram excluídos (Terra-Bustamante et al, 2005; Velasco et al, 2006; Bianchin 

et al, 2006).

CS foram recrutados entre os funcionários de nossa instituição e parentes de 

pacientes hospitalizados em outras enfermarias do hospital. Para serem 

incluídos, deveriam ter idade inferior a 60 anos, ausência de antecedentes de 

epilepsia, de infecções intestinais crônicas ou doença neurológica, além de  

exame de TC de crânio estritamente normal. As análises de neuroimagem 

foram realizadas por um neurologista e neurorradiologistas que desconheciam 

os resultados dos exames cognitivos e de avaliação funcional.

Todos os participantes do estudo foram avaliados quanto à presença de 

depressão, segundo os critérios do DSM-IV. Indivíduos deprimidos do grupo 

CS foram excluídos do estudo. Aqueles dos grupos NC e EC foram 
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inicialmente tratados com fluoxetina 20 mg ao dia e reavaliados em consultas  

mensais. Participantes com depressão só foram submetidos à avaliação 

cognitiva uma vez que se apresentassem assintomáticos por um período 

mínimo de 2 meses consecutivos. 

Os pacientes dos grupos NC e EC (tanto aqueles originalmente sem depressão  

como os que responderam ao seu tratamento) foram avaliados somente se 

apresentassem: 

1) Ausência de crises epilépticas por ao menos duas semanas precedendo a 

avaliação cognitiva; 

2) Tratamento em dose fixa de DAE por ao menos um mês precedendo a  

avaliação; 

3) Ausência de sinais clínicos de intoxicação de DAE (níveis séricos de DAE 

foram mensurados em casos de suspeita clínica); 

4) Ausência de sinais de delirium segundo uma escala de avaliação específica 

(Delirium Rating Scale; Trzepacz et al, 1988).

 

Pacientes que não preenchiam todos estes critérios tiveram sua avaliação 

cognitiva adiada por 2 meses e realizaram um terceiro exame de RM com o  

intuito de excluir a presença de cistos em degeneração.

3.4 Recrutamento e emparelhamento 
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Com base em estudos prévios, considerou-se que 50 pacientes com NC ativa 

seriam suficientes para testar a nossa hipótese (Forlenza et al, 1999 ; Ramirez-

Bermudez et al, 2005). 

O emparelhamento foi realizado de forma liberal, em blocos de 10 pacientes:  

para cada 10 pacientes com NC incluídos, idade e nível educacional foram 

estratificados, sendo que esta informação foi usada para o recrutamento do 

próximo bloco de 10 indivíduos com EC e CS. As estratificações para idade e  

nível educacional tiveram intervalos de 5 e 4 anos, respectivamente. 

Devido ao aumento da quantidade de pacientes procurando o nosso serviço, e 

já tendo recebido tratamento antiparasitário durante a fase final do estudo, o  

recrutamento diminuiu sensivelmente no último terço do período de coleta de 

dados. Assim, a seleção de pacientes do grupo NC terminou após a inclusão do 

45º paciente. 

Os prontuários de 51 pacientes com EC foram analisados no ambulatório de  

Epilepsia do HCFMUSP e equiparados por idade, nível educacional e 

frequência de crises epilépticas (menos de 1/mês, 1-3/mês, 1/semana, mais de 

uma por semana). Enquanto os pacientes do grupo NC apresentaram baixo 

nível educacional, pacientes com EC apresentaram escolaridade mais elevada. 

Isso levou ao não recrutamento de diversos potenciais participantes, fazendo  

com que esse grupo apresentasse somente 28 integrantes ao fim do estudo. 

3.5 Avaliação cognitiva e funcional 
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Todos os participantes foram submetidos à avaliação cognitiva com os 

seguintes instrumentos: mini-exame do estado mental (MEEM) (Folstein, 

1975; Brucki et al, 2003), extensão de dígitos em ordem direta (EDD) e inversa 

(EDI) (Wechsler, 1981), desenho do relógio (DR), evocação da lista de 10 

palavras (memória verbal – MV), praxia construtiva (PC), teste de fluência 

verbal semântica (FVS), teste de nomeação (TN) e teste de trilhas A (TTA) e B 

(TTB) da “Comprehensive Battery of the Consortium to Establish a Registry of  

Alzheimer's Disease” (CERAD) (Morris, 1989; Bertolucci et al, 2001); bateria 

breve de rastreio cognitivo  (BBRC) (Nitrini et al, 1994, 2004); e o teste de 

interferência de cores de Stroop (TICS) (Stroop, 1935).

O desempenho funcional foi avaliado pelo Questionário de Atividades 

Funcionais de Pfeffer (PFAQ; Pfeffer, 1982), preenchido a partir da entrevista 

com um acompanhante ou familiar próximo que tivesse contato frequente com 

o indivíduo. Escores acima de 5 foram considerados como indicativos de 

comprometimento funcional.

Demência foi diagnosticada de acordo com os critérios do DSM-IV, os quais 

foram operacionalizados da seguinte forma:

1) Escores abaixo do Intervalo de Confiança (IC) 95% dos valores obtidos 

pelos CS para os testes de evocação tardia da bateria do CERAD (MV) e da 

BBRC;

2) Escores abaixo do IC 95% dos valores obtidos por CS em pelo menos um 

teste adicional relacionado a um segundo domínio cognitivo além da memória; 

3) Comprometimento funcional de acordo com a pontuação no PFAQ. 
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O comprometimento cognitivo sem demência (CCSD) foi diagnosticado nos  

pacientes preenchendo todos os critérios de demência acima, com exceção de 

prejuízo funcional avaliado pelo PFAQ.

3.6 Análise estatística

Todos os valores foram expressos em médias e desvios-padrão, salvo indicação 

específica em contrário. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para se  

aferir a normalidade dos valores obtidos nos testes cognitivos. Assim, os dados 

não paramétricos foram comparados a partir do teste de Kruskal-Wallis,  

seguido pelo teste de Mann-Whitney, quando indicado. Análises de correlação 

foram realizadas pelo teste de Correlação de Spearman. Variáveis com 

distribuição normal, como os dados clínicos dos pacientes, foram comparados 

a partir do teste t de Student bicaudal. 

Os escores cognitivos de cada indivíduo do grupo NC foram comparados aos 

de CS. Resultados abaixo do IC 95% foram considerados alterados, a não ser 

pelos testes cronometrados (TTA, TTB, e TICS), em que escores acima do IC 

95% foram considerados anormais. Variáveis categóricas foram comparadas 

através do Teste Exato de Fisher. As análises inferenciais e correlações foram 

realizadas com o programa Statview, em sua versão 4.0. 

A análise para o cálculo do poder do estudo foi realizada com os escores do 

MEEM, por se tratar de um teste de avaliação cognitiva global 

(multidimensional), comparando-se os grupos NC e EC. Para o cálculo do 

poder do estudo, utilizou-se o programa Power and Sample Calculations, em 

sua 3ª versão.
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4 RESULTADOS

4.1 Pacientes excluídos da análise

Foram incluídos no grupo NC 45 pacientes; 5 pacientes do grupo NC não  

foram submetidos à avaliação cognitiva devido à presença de retardo mental  

(n=1), depressão refratária (n=1) e por terem apresentado degeneração do 

último cisto íntegro com escólex no intervalo de tempo entre a primeira RM 

(de inclusão) e a segunda, realizada próxima da avaliação cognitiva e, desta 

forma, não mais apresentando NC definida por critérios absolutos (n=3). 

4.2 Características gerais dos participantes

40 pacientes com NC ativa, 28 pacientes com EC e 49 CS foram submetidos à 

avaliação cognitiva, funcional e de neuroimagem completa, tendo sido assim 

incluídos na análise estatística.

Participantes dos três grupos (NC, EC, CS) apresentaram semelhanças em 

relação à idade (39,2 ± 10,5 anos; 39,3 ± 12,5; 39,4 ± 12,7; respectivamente, p 

= 0,89 e p = 0,91) e nível educacional (6,2 ± 4,0; 7,3 ± 3,5; 8,1 ± 3,0 anos;  

respectivamente, p = 0,20 e p = 0,19) (TABELA 1).

Os pacientes do grupo NC tiveram como origem estados das regiões Nordeste 

(50%), Sudeste (40%), Centro-Oeste (5%) e Sul (5%). Por ocasião do estudo,  

87,5% dos participantes residiam no Estado de São Paulo.

Excluindo-se os resultados da avaliação cognitiva, a manifestação clínica  

inicial mais frequente na NC foi epilepsia (67,5%), HIC (27,5%), crise 
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convulsiva sintomática aguda (17,5%), déficit neurológico focal (10%) e 

cefaleia isolada sem sinais de HIC (2,5%). Todos os pacientes incluídos no 

estudo apresentavam síndrome epiléptica sintomática no momento da 

avaliação; 10 pacientes (25%) apresentaram mais de uma manifestação clínica.  

O tempo médio decorrido entre o primeiro sintoma de NC e a avaliação 

cognitiva foi de 7 anos e 3 meses.

Pacientes do grupo EC apresentaram frequência mensal de crises epilépticas 

(4,8 ± 1,7) e número médio de DAE (1,5 ± 0,6) estatisticamente semelhantes  

ao grupo NC (5,4 ± 2,3 e 1,1 ± 0,4, respectivamente; p = 0,109 e p = 0,581; 

Teste t de Student bicaudal). A distribuição do tipo de DAE utilizado por 

integrantes dos grupos EC e NC  também foi estatisticamente semelhante: 

carbamazepina foi usada por 62,5% dos pacientes com NC e por 65,5% 

daqueles com EC (p = 0,35); fenobarbital foi usado por 25,8% do grupo NC e 

por 17,2% do grupo EC (p = 0,42); e fenitoína foi utilizada por 18,7% dos 

pacientes com NC e por 10,3% daqueles com EC (p = 0,80, Teste Exato de 

Fisher) (TABELA 1).

Níveis de colesterol sérico, presença de hipertensão arterial sistêmica, diabete 

mélito, antecedente de traumatismo craniano, disfunção tireoidiana, sintomas 

depressivos e acidente vascular encefálico foram semelhantes entre  integrantes 

dos três grupos de estudo (p > 0.4 para todos os testes, teste qui quadrado. 

Nenhum paciente no grupo NC apresentou escores alterados nos questionários 

CAGE e AUDIT. 
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4.3 Presença de depressão

Depressão esteve presente em 11 (27,5%) pacientes com NC; foi tratada com 

sucesso em 10 (90,9%) deles. Assim, 40 pacientes com NC definida por 

critérios absolutos em forma ativa e sem tratamento específico para NC foram  

submetidos à avaliação cognitiva e funcional.

4.4 Avaliação cognitiva

4.4.1 Análise intergrupos

O grupo NC teve desempenho significativamente inferior em relação ao grupo  

CS na avaliação cognitiva. Os testes mais alterados incluíram funções 

executivas (EDD, EDI, TTA, TTB e TICS), memória verbal e não verbal (MV, 

BBRC), praxia construtiva (PC) e fluência verbal semântica (FVS).

Pacientes do grupo NC também tiveram desempenho significativamente pior  

que os do grupo EC, em testes que avaliaram memória operacional (EDD, 

EDI), funções executivas (TTB, TICS), linguagem (TN, FVS), praxia 

construtiva (PC) e orientação visual-espacial (DR) (TABELA 2, FIGURA 1). A 

frequência de crises epilépticas e o número de DAE utilizadas não se  

correlacionaram com nenhum dos escores cognitivos dos pacientes do grupo 

NC (p > 0,10; teste de correlação de Spearman). 

O grupo EC apresentou escores inferiores ao grupo CS em testes de funções 

executivas (EDD, EDI), orientação visual-espacial (TR), memória (evocação  

tardia de BBRC e MV) e praxia construtiva (TABELA 3).
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4.4.2 Análise intragrupo

Todos os pacientes do grupo NC apresentaram ao menos um escore cognitivo 

significativamente alterado em relação ao grupo CS. Observou-se média de  

13,6 ± 5,81 resultados de testes (ou subtestes) cognitivos alterados dentre os 30 

que faziam parte da avaliação para cada indivíduo com NC. Mais da metade 

dos pacientes apresentou escores alterados em domínios como memória 

(BBRC, MV), atenção (EDD), funções executivas (EDI, TICS), linguagem 

(TN, FVS) e praxia construtiva (PC) (TABELA 4).

O diagnóstico de demência foi preenchido por 5 (12,5%) pacientes com NC. 

Pacientes com e sem demência não diferiram significativamente em relação à  

idade (44,4 ± 10,0 e 38,5 ± 5,4 anos; p = 0,26), nível educacional (4,2 ± 3,9 e  

6,2 ± 3,6 anos; p = 0,23), presença de tratamento prévio para depressão com  

sucesso (20,0% e 28,0%; p = 0,97), tipo e número de DAE (1,0 ± 0,0 e 1,0 ±  

0,2; p = 0,64), duração da doença (8,6 ± 7,0 e 7,1 ± 6,0 anos; p = 0,52) e 

frequência mensal de crises epilépticas (6,2 ± 1,7 e 5,3 ± 2,5; p = 0,58). Como 

grupo, pacientes com NC sem demência apresentaram resultados 

significativamente alterados quando comparados com os grupos EC e CS em 

funções executivas (EDD, EDI, TTA, TTB), linguagem (FVS) e memória 

(BBRC e MV) (TABELA 5).

O CCSD foi diagnosticado em 18 pacientes do grupo NC (45%) (TABELA 4).  

Pacientes do grupo NC com e sem CCSD não diferiram significativamente 
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quanto à idade (41,1 ± 11,9 e 37,7 ± 9,1, respectivamente; p = 0,39) e 

escolaridade (5,0 ± 3,2 e 7,1 ± 4,4 anos, respectivamente; p = 0,18).

O número médio de testes cognitivos alterados por paciente não foi diferente 

entre o grupo de pacientes com NC que originalmente se apresentaram com 

depressão e aqueles que não apresentavam essa síndrome no momento da  

inclusão no estudo (7,8 ± 2,1 e 6,6 ± 2,4, respectivamente; p = 0,97). 

4.5 Análise de neuroimagem

Não se encontrou correlação significativa entre os escores dos testes cognitivos  

e número, fase evolutiva das lesões ou sua localização (tanto global quanto 

dividida por lobos cerebrais) à RM. Pacientes com NC com e sem demência 

não se diferenciaram quanto ao número total de lesões (12,6 ± 7,2 e 19,6 ± 

24,7, respectivamente; p = 0,86). A presença da forma racemosa também foi 

semelhante em ambos os grupos (20,0% e 17,0%, respectivamente; p = 0,99). 

4.6 Poder estatístico do estudo

Tomando os resultados do MEEM como modelo de teste de avaliação global, o  

cálculo do poder estatístico da comparação entre os grupos NC e EC foi o 

seguinte:

Diferença entre a média mais alta (EC: n=28; 27,71 ± 1,72) e mais baixa (NC: 

n=40; 25,43 ± 3,03),  assumindo-se que ambos os grupos são independentes, 

temos que a probabilidade de erro do tipo I associada a esse teste na hipótese 
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nula é de 0,004. A proporção de participantes entre os dois grupos é 40:28 

(1,429), logo, o poder da comparação é de 0,990. 
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5 DISCUSSÃO

No presente estudo foi avaliado o perfil cognitivo de pacientes com NC sem 

tratamento específico. Todos os participantes tinham ao menos uma lesão 

cística com escólex ao exame de RM de crânio, apresentando assim NC ativa e  

definitiva por critérios absolutos, de acordo com os critérios diagnósticos atuais 

(Del Brutto et al, 2001).

Este é o primeiro estudo controlado a avaliar o perfil cognitivo de pacientes 

com NC. Para tal, foram examinados dois grupos controle cuidadosamente 

emparelhados aos pacientes com NC: o primeiro formado por indivíduos 

saudáveis, e o segundo por pacientes com epilepsia criptogênica medicados 

com DAE. 

Os pacientes com NC apresentaram declínio cognitivo significativo quando 

comparados aos CS. Devido à possibilidade de etiologia multifatorial do 

declínio cognitivo na NC, foram excluídos da avaliação os pacientes  

apresentando delirium, idade avançada, crises epilépticas recentes, intoxicação 

por DAE, transtornos infecciosos e hormonais, bem como sintomas 

depressivos persistentes. Declínio cognitivo foi identificado em quase dois 

terços dos casos de NC, sendo que 12,5% (5 em 40) preencheram critérios 

diagnósticos para demência. Os domínios cognitivos mais frequentemente  

acometidos foram funções executivas, memória verbal, habilidades visuais-

espaciais e linguagem. 

Nossos achados salientam a alta prevalência de declínio cognitivo na NC ativa, 

que o coloca como uma das manifestações clínicas mais frequentes dessa 

doença. Sua presença é habitualmente subestimada tanto nas séries de casos 
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relatadas previamente quanto na prática clínica, provavelmente porque os  

diferentes domínios cognitivos foram raramente avaliados de forma estruturada 

(Tretiakoff et al, 1924; Canelas, 1962; Forlenza et al, 1997). 

Pacientes com NC apresentam um continuum crescente de declínio cognitivo, 

iniciando-se com 100% dos pacientes que apresentam resultados alterados em 

ao menos um subteste de nossabateria, passando pelo perfil amnéstico sem 

declínio funcional, presente em 45% dos doentes (CCSD), e chegando ao 

extremo de demência definida, observada em 12,5% deste grupo. 

Depressão é uma comorbidade frequente e relevante em NC, que pode afetar o 

funcionamento cognitivo. Alguns autores (Forlenza et al, 1997) encontraram 

uma alta prevalência de depressão em pacientes com NC (52,6%), ao passo que 

outros sequer a avaliaram (Ramirez-Bermudez et al, 2005). Em ambos os 

casos, os resultados da avaliação cognitiva não foram controlados segundo a 

presença ou não de depressão tornando-se impossível a distinção de declínio 

cognitivo relacionado à síndrome depressiva daquele secundário à NC. 

No presente estudo, a depressão estava presente em 27,5% dos pacientes com a 

forma ativa de NC. Devido a essa alta prevalência, optamos por não avaliar 

inicialmente os indivíduos deprimidos. Ao invés disso, prescrevemos 

tratamento farmacológico e a avaliação cognitiva foi realizada somente após  

um adequado controle sintomático da síndrome depressiva. Tal estratégia 

mostrou-se  eficaz, uma vez que somente um paciente dentre 11 deprimidos 

deixou de ser avaliado. É importante salientar que quando avaliamos essas  

duas subpopulações do grupo – NC – os pacientes que se apresentaram 

inicialmente deprimidos e que foram tratados de forma satisfatória, e aqueles  
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que inicialmente não estavam deprimidos – não encontramos diferença 

estatisticamente significativa entre seus escores nos testes cognitivos. Da 

mesma forma, a prevalência de antecedente de depressão nestes dois subgrupos  

não foi diferente do ponto de vista estatístico, o que sugere que a depressão 

encontrada nos doentes com NC fosse relativamente recente, estando 

relacionada à NC e não devido à simples prevalência esperada na população 

geral. 

A comparação dos perfis cognitivos entre os grupos NC e CS é essencial para 

se determinar a presença de declínio cognitivo e demência nesses grupos de 

pacientes. No entanto, esta abordagem não fornece informações sobre os 

mecanismos implicados nesse declínio, uma vez que o desempenho cognitivo  

também pode ser influenciado por variáveis presentes em indivíduos com NC,  

como epilepsia e o uso de DAE. Assim, um segundo grupo controle 

apresentando frequências similares destas mesmas variáveis nos permitiu 

explorar esta questão. 

Pacientes com EC serviram bem a este propósito, uma vez que apresentam 

crises epilépticas, fazem uso crônico de DAE e não possuem lesões  

identificáveis no encéfalo que poderiam interferir na avaliação cognitiva. Além 

disso, este grupo de pacientes não apresenta alterações cognitivas basais tão 

significativas (Huang et al, 2005). 

Pacientes com NC apresentaram um desempenho significativamente inferior ao  

grupo de pacientes com EC em diversos domínios cognitivos, como funções 

executivas, fluência verbal, memória episódica verbal e habilidades visuais-

espaciais, independentemente da idade, nível educacional, frequência de 
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epilepsia e do uso de DAE. Uma vez que indivíduos com EC não apresentam 

lesões cerebrais detectáveis, as diferenças encontradas são provavelmente 

relacionadas às lesões da NC ou a suas complicações diretas como edema 

cerebral e inflamação local. O declínio cognitivo da NC não pode ainda ser  

creditado a vieses relacionados a delirium, crises convulsivas, idade avançada, 

baixo nível educacional ou transtornos do humor. 

É interessante notar que os escores cognitivos não se correlacionaram aos 

achados de neuroimagem à RM, no que diz respeito aos tipos, localização e  

número de lesões relacionadas à NC. Um estudo anterior também encontrou  

alta prevalência de declínio cognitivo global em pacientes com NC (87,5%),  

mas similarmente não encontrou correlação entre estes achados e dados de 

exames de neuroimagem (Forlenza et al, 1997). O declínio cognitivo da NC 

não parece ser influenciado pela carga de doença determinada somente pelo 

número de lesões, mas possivelmente pela interação sinérgica entre número, 

localização, diferentes fases evolutivas, produção local de inflamação e edema 

cerebral (Góngora-Rivera et al, 2008). No entanto, cabe ressaltar que somente 

a avaliação de uma amostra maior de pacientes permitiria confirmar a ausência  

da correlação entre cognição e imagem de forma definitiva (Ramirez-

Bermudez et al, 2005). 

De acordo com o DSM-IV, a demência esteve presente em 12,5% dos pacientes  

do grupo NC. Pacientes com e sem demência apresentaram idade, nível 

educacional, frequência de depressão, número médio e tipo de DAE, 

frequência de crises epilépticas e duração de doença semelhantes. Tais dados  

sugerem que a demência está primariamente relacionada à NC e não a outros 

fatores (Ramirez-Bermudez et al,2005).
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Até hoje, somente um estudo investigou a presença de demência na NC 

(Ramirez-Bermudez et al, 2005 e avaliou 82 pacientes com NC que 

apresentavam tanto a forma ativa como inativa da doença. A demência foi  

detectada em 17% dos pacientes. Alguns fatores podem explicar a diferença 

encontrada em relação ao nosso estudo. A presença de depressão no estudo 

citado não foi avaliada, o que afeta uma parcela significativa de pacientes com  

NC e pode apresentar impacto negativo sobre o desempenho cognitivo 

(Bertelson et al, 2003). Além disso, apesar do diagnóstico de demência ter sido 

baseado nos critérios do DSM-IV, os escores cognitivos não foram fornecidos 

na publicação. 

A inclusão de indivíduos é outro potencial fator de confusão a se levar em 

conta, uma vez que outras causas de declínio cognitivo passam a ser mais 

frequentes nessa população, fazendo com que demências de outras etiologias  

sejam corretamente diagnosticadas mas erroneamente creditadas à NC como 

fator causal. Efetivamente, o grupo de pacientes dementes neste estudo 

(Ramirez-Hernandez et al, 2005) apresentava médias de idade e de nível de 

escolaridade muito diferentes daqueles sem demência, o que corrobora esta  

hipótese. 

Nosso estudo proporciona uma visão transversal do perfil cognitivo dos 

pacientes com NC ativa. O seguimento destes pacientes é uma tarefa de difícil  

realização pelo fato de que a maior parte dos pacientes apresentava múltiplas  

lesões, muitas em fases diferentes de evolução, indo de cistos intactos a cistos 

calcificados, passando por todo o contínuo da degeneração (formas 

transicionais). Cada uma dessas  fases apresenta maior ou menor predisposição 

à formação de edema, inflamação local, propensão a delirium, crises 
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epilépticas e ainda outras condições associadas (como efeitos colaterais de 

DAE e depressão). Isso leva a apresentações clínicas altamente heterogêneas, 

podendo variar desde a ausência total de sintomas até a presença de status  

epilepticus. A este contexto, podemos adicionar os efeitos temporalmente 

dinâmicos das medicações, crises epilépticas e transtornos do humor. Assim,  

em um indivíduo isolado, a NC tem um perfil dinâmico. Avaliações pontuais 

podem tanto superestimar quanto subestimar a prevalência de CCSD e 

demência, dependendo da presença de todos estes fatores. Por outro lado, 

avaliações longitudinais de pacientes com NC são sujeitas a muitos vieses e 

limitações (Ramirez-Bermudez et al, 2005).

Por outro lado, não resta dúvida que o seguimento dos pacientes com CCSD e 

demência permitiria uma melhor compreensão da história natural do declínio 

cognitivo associado à NC. Pode-se questionar se o quadro cognitivo não 

melhoraria com a resolução espontânea ou em consequência ao tratamento  

farmacológico dos cistos ativos, assim como ocorre com outros sintomas 

clínicos da NC como as crises convulsivas e os déficits neurológicos focais.  

Poder-se-ia ainda questionar se o declínio cognitivo não se comportaria como a 

síndrome de HIC, que precisa ser abordada e tratada rapidamente para que  

danos irreversíveis sejam prevenidos.

Estudos controlados são necessários para responder essa questão e para 

avançar nosso conhecimento acerca dos mecanismos fisiopatológicos da NC. 

De qualquer modo, com base nos achados do presente estudo é possível dizer 

que o declínio cognitivo parece ser uma das apresentações clínicas mais 

frequentes da NC ativa e que, portanto, deve entrar de forma sistemática no rol 

4



da avaliação clínica dessa doença, tanto em protocolos de pesquisa quanto na 

prática clínica.

6 CONCLUSÕES

1. No presente estudo, a NC em sua fase ativa associou-se de forma 

significativa a comprometimento cognitivo. Todos os pacientes avaliados 

apresentaram escores em testes cognitivos abaixo dos valores normais quando 

comparados a CS. Quase metade dos pacientes apresentou CCSD, e 12,5% 

apresentaram demência.

2. Os domínios cognitivos mais acometidos nos pacientes com NC ativa em 

comparação a CS foram funções executivas, memória verbal e não verbal,  

praxia construtiva e fluência verbal. Quando comparado ao grupo EC, o grupo 

NC apresentou comprometimento significativo em memória operacional, 

memória episódica verbal, funções executivas, nomeação, praxia construtiva e 

habilidades visuais-espaciais.

3. Pacientes com NC apresentaram comprometimento cognitivo mesmo 

quando comparados a indivíduos com EC com frequência de crises epilépticas  

e uso de DAE semelhantes.

4. O comprometimento cognitivo dos pacientes com NC ativa não mostrou 

associação a achados de neuroimagem por RM.
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Tabela 4: Resultados dos testes cognitvos e funcionais de indivíduos do grupo 
Controle Saudável (CS) e número de pacientes do grupo NC com escores 
alterados.  

Legenda. Controles Saudáveis (CS), Neurocisticercose (NC), desvio padrão (d.p.), intervalo de confiança (IC). Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM), Extensão de Dígitos Ordem Direta (EDD) e inversa (EDI), Teste de Trilhas  A 

(TTA) e B (TTB), e seus respectivos números de erros (TT-A er e TT-B er, respectivamente), Teste de Nomeação 

(TN), Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC) e seus seguintes sub-testes: percepção (perc.), nomeação 

(nom.), memória incidental (incid.), evocação imediata 1 and 2 (immed. 1 e 2), evocação tardia (evoc. tard.), 

reconhecimento (rec.) e intrusões (intr.). Teste do Desenho do Relógio (DR), Teste de Fluência Verbal Semântica 

(FVS), Teste de Memória Verbal (MV) e seus sub-testes:evocação imediata (imed.), evocação tardia (ecoc.tard.),e 

reconhecimento (rec.). Teste de Interferência de Cores de Stroop (TICS)e seus sub-testes: cores (c.), leitura (l.),e 

efeito Stroop (e.s.), seguidos de respectivos número de erros (er.). Praxia Construtiva (PC)e sua evocação tardia 

(evoc.tard.) e Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (QAFP). 
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