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1- Resumo   

    A neurocisticercose é uma doença causada pelo Cysticercus cellulosae, a forma larval 

de Taenia solium, uma doença que ocorre geralmente em países sub-desenvolvidos, 

estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas estão infectadas distribuidamente 

nestes países,já que em países desenvolvidos esta doença é incomum. Ocorre quando o 

parasita se aloja no sistema nervoso central.Para fazer o diagnostico desta doença  são 

utilizadas  diversas técnicas sorológicas, juntamente com os diagnósticos por imagem, o 

quadro clinico e a anamnese do paciente.No presente estudo abordaremos todos os 

aspectos dos diagnósticos desta doença. 

2- Introdução 

     A neurocisticercose (NCC) é a infecção parasitária mais comum do sistema 

nervoso central (SNC), sendo causada pela larva da Taenia solium, o Cysticercus 

cellulosae. (MACEDO, HELOISA et al , 2002) 

     De uma forma geral, o ciclo da doença compreende o homem como hospedeiro 

definitivo da Taenia solium, e os suínos como hospedeiros intermediários, infectados 

pela forma larvária (FILHO, ANTONIO, 1998) 

     Essa parasitose pode ocorrer acidentalmente quando o indivíduo ingere água e 

alimentos contaminados com os ovos de T. solium. Os cisticercos podem ser 

observados no globo ocular, nos músculos e no sistema nervoso central (SNC), 

sendo a neurocisticercose a forma mais grave da doença. (BRAS, J , 2012 ) 

     O cisticerco migra para o sistema nervoso central (SNC),  e atinge pequenos 

vasos sanguíneos entre a substancia cinzenta e a branca, onde se desenvolve um 

cisto de 3-15cm de diâmetro. Os cistos podem se alojar em diversos locais do SNC; 

no parênquima,na parede do sistema ventricular nas meninges e no espaço 

subaracnóideo.É uma doença pleomorfica em que o SNC e afetado pela presença 

do parasito propriamente dito, pela reação inflamatória, pela fibrose residual, pelo 

granuloma e pela calcificação. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

        O diagnostico desta doença tem sido feito através de técnicas de imagem, mas 

estas podem fornecer resultados falso-negativos. Por isso é necessária a 

associação de métodos imunológicos que apresentam altas sensibilidade e 

especificidade para o diagnostico da neurocisticercose.. (MACEDO, HELOISA et al , 

2002) 

        Atualmente o método sorológico mais empregado é o imunoenzimatico (Elisa) 

tanto no soro como no liquor. Outro método bastante utilizado é o Western Blot  

(Wb) entre outros (MACEDO, HELOISA et al , 2002)  

       A proposta deste trabalho será abordar os melhores métodos de diagnósticos 

utilizados para a neurocisticercose e identificar dentre eles qual o melhor para a 

identificação desta doença. 

 

 

 



3- Objetivo  

    O presente trabalho tem como objetivo descrever os aspectos desta parasitose do 

sistema nervoso, identificando os testes que melhor se encaixam na atualidade e de 

que forma eles auxiliam no diagnostico desta doença de grande importância da 

parasitologia humana do Brasil. 

4- Metodologia   

Trabalho constituído através de uma revisão bibliográfica feita através de pesquisas 

em livros informações disponíveis na internet, dados da secretaria estadual e nos 

bancos de dados de Scielo e Bireme a partir de fontes Medline e Lilacs. 

5- Desenvolvimento 

    Na atualidade ainda podemos identificar alguma discordância relacionada a 

diferenciação da cisticercose e a teníase. A ingestão de carne de porco pelo homem, 

com cisticercos irá provocar a teníase e também é possível ocorrer este caso com 

carne bovina contendo cisticercos. Em contrapartida a cisticercose ocorrera somente 

quando houver a ingestão de ovos da Taenia solium,podendo os mesmos ser 

ingeridos através de água ou alimentos contaminados, sendo uma consequência de 

más condições higiênicas ou auto-infecção. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

      A cisticercose atualmente está relacionada com graves problemas de saúde 
pública em várias regiões como: Ásia , África  e America latina , particularmente em 
países em desenvolvimento,onde a sua precariedade sanitária, baixo nível 
socioeconômico influenciam na sua disseminação. 
(TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001) 

      A neurocisticercose apresenta altas taxas de letalidade (maior e menor poder 
que uma doença tem de provocar morte nas pessoas) e mortalidade (conjunto de 
indivíduos que morrem em um intervalo de tempo),é uma doença que assume várias 
formas de manifestação e de evolução clínica. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

 5.1 Morfologia : 

       A Taenia pertencente a classe cestoda, possui parasitas de tamanhos variados, 
hermafroditas ( vermes que possuem o sexo feminino e masculino juntos .Os 
cestodeos mais encontrados da família Taenidae são a Taenia solium e a saginata  
são vermes achatados dorso ventralmente em forma de fita dividindo seu corpo em 
escolex ou cabeça, colo ou pescoço e estróbilo ou corpo. (NEVES,DAVID,2005) 

      O escolex é situado na extremidade inferior e serve para fixar o cestodeo a 
mucosa do intestino humano. (NEVES,DAVID,2005) 

      O colo é onde as células estão em intensa multiplicação, local onde corre o 
crescimento das proglotes. (GOMES,ANDREIA ET.AL,2016) 

      O estróbilo é o restante do corpo,cada segmento que é formado chama-se 
proglote ou anel podendo ter de 800 a 1.000 atingindo 3 metros na T.solium e ate 8 
metros na T.Saginata. (NEVES,DAVID,2005) 

      Nestas duas espécies seus ovos são igualmente parecidos a microscopia 
comum,são esféricos,possuindo 3 pares de acúleos que serão dominados como 



oncosfera ou embrião hexacanto, medindo cerca de 30 a 40 mm de diâmetro. 
(NEVES,DAVID,2005) 

      Suas Formas larvárias são denominadas como Cysticercus Cellulosae e 
Cysticercus bovis, apresentam-se de tamanho variável, transparentes, vesiculares 
com um liquido interno e que se dividem em escolex  e membrana vesicular que é 
correlativo ao do verme adulto. (GOMES,ANDREIA ET.AL,2016) 

5.2 Ciclo evolutivo : 

       O ciclo biológico do complexo teníase/cisticercose compreende o homem como 

o hospedeiro definitivo portador da Taenia que se aloja em seu intestino.livro Este 

parasita pode chegar a medir de dois a quatro metros e podem ter aproximadamente 

800 proglotes. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

       O homem elimina as proglotes grávidas nas fezes e seus ovos contaminam o 

ambiente. Se um animal suíno ou bovino que são seus hospedeiros intermediários, 

mas que acidentalmente podem ser o homem , o macaco , gato ou cão ingerirem 

ovos contaminados serão infectados . (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

       Os suínos ou bovinos devido aos hábitos coprófagos,se infestam ao ingerir as 

proglotes gravídicas que foram eliminadas nas fezes humanas, já o homem pode se 

contaminar ao ingerir proglotes ou ovos através de agua ou alimentos contaminados 

ou também por levar a mão contaminada a boca. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

Os principais mecanismos de infecção humana compreendem: 

- Auto infecção externa : esta ocorre quando os portadores do parasito 

eliminam seus ovos e levam a boca por mãos contaminadas. 

- Auto infecção interna : pode ocorrer através de vômitos ou movimentos retro 

peristálticos  possibilitando a presença de proglotes ou ovos de T.solium no 

estomago. 

- Heteroinfecção : ocorre quando humano ingere água ou alimentos 

contaminados com dejeções de outro paciente. (NEVES,DAVID,2005) 

 

         No tubo digestivo os ovos sofrem a ação do suco gástrico,e o embrião 

hexacanto é liberado e através da corrente linfo-hematogênica são carregados para 

diversos sítios anatômicos. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

        O Cyscicercus cellulosae após se alojar em alguns locais evolui para cisticerco 

dando origem a cisticercose. 

        Uma vez que os cisticercos estão estabelecidos no sistema nervoso eles 

sofrem degeneração,que é feita através do sistema imune do hospedeiro e podem 

ter graus de desenvolvimento sendo classificados em : 

Etapa vesicular (EV) que consiste em um parasita viável com pouca reação 
inflamatória. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 



Vesicular coloidal (EVC) membrana expressa com liquido turvo e o escólex mostra 
sinas de degeneração. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

Nodular (EGN) A vesícula já está reduzida com membrana expessa,escolex 
degenerado infiltrado de células mononucleares. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

Nodular calcificado (ENC) que é nódulo solido rodeado por tecido conjuntivo denso 
formando um granuloma, ocorre intensa inflamação no local em que se fixara o 
cisticerco ocasionando diversos problemas dependendo da área em quem se 
encontrará (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

 

 

 Figura 1 – cisticerco em forma coloidal 

 

 

  Figura 2 – cisticerco em etapa granular 

5.3 Correlação clinico – patológica : 

      As diferentes localizações do cisticerco,quantidade,vitalidade e idade do 
paciente vão interferir nos sinais e sintomas que poderão ser apresentados, 
geralmente os sinais clínicos mais comuns são: cefaleias intensas, hipertensão 
intracraniana, convulsões, meningite podendo até causar alterações psíquicas. 
(GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

      Essas manifestações são basicamente causadas por dois mecanismos básicos. 
A localização dos cisticercos que podem comprimir, ou obstruir o sistema nervoso e 
os fenômenos imunoalergicos que resultam da interação do parasita/hospedeiro. 
(NEVES,DAVID,2005) 



       A neurocisticercose acomete indivíduos de ambos os sexos, 
independentemente de raça e faixa etária com predominância entre 11 e 35 anos. 
(TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001) 

      Habitualmente a neurocisticercose é caracterizada por várias lesões, porém as 
vezes podemos identificar somente uma o que pode fazer com que seja confundida 
com uma neoplasia primaria,então tem que se avaliar os sintomas juntamente com 
os exames que serão feitos. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

5.4 Epidemiologia : 

      A organização mundial da saúde estima que 50.000.000 estão infectados pela 
teníase/cisticercose e cerca de 50.000 morrem por ano. 
(TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001) 

      No Brasil a neurocicisticercose tem altas taxas de prevalência nos estados de 
Minas Gerais, Paraná, Goiás e São Paulo. (AGAJAPEV,S, 2003) O estado do 
Paraná no Brasil é um foco epidemiológico de grande importância. 
(GOMES,ANDREIA ET.AL,2016) 

      Na tabela abaixo poderemos verificar a incidência de neurocisticerose no estado 
do Paraná. (GOMES,ANDREIA ET.AL,2016), (TAKAYANAGUI, JIM , 1983) 

 

 

      A NCC geralmente ocorre nos países da America Central e do Sul, África, 
Austrália e Ásia.Na America latina há uma taxa de prevalência que é de 100 casos 
em 100 mil habitantes, atingindo cerca de 350 mil pessoas. Há relatos que estes 350 
mil pacientes estão divididos em 18 países com ocorrência no Brasil, México, Chile e 
Peru. (GOMES,ANDREIA ET.AL,2016) 

       É incomum nos países desenvolvidos como Japão, Canadá e Europa Ocidental, 
tornou-se frequente nos Estados Unidos a partir da década de 80, 90 pela migração 
proveniente do México e da América Central. (AUBRY,P ET.AL,1995) 

5.5 Diagnostico 

      O diagnóstico da neurocisticercose tem como base aspectos clínicos, 
epidemiológicos e laboratoriais. Informe, como procedência do paciente, criação 
inadequada de suinos, hábitos de higiene, saneamento básico, qualidade da água 
utilizada para beber e irrigar hortaliças, ingestão de carne de porco mal cozida, 



relato de teníase do paciente ou de alguém da família, são de extrema importância . 
(NEVES,DAVID,2005) 

       Todas as manifestações clinicas que são apresentadas por serem inespecíficas 
por si só não permitem o diagnostico da doença.Assim o diagnostico deve ser feito 
através de antecedentes epidemiológicos, exames de imagem  como Tomografia 
computadorizada e Ressonância Magnética , reações imunodiagnosticas e na 
observação cirúrgica. (COLLI,BENEDICTO, TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

       Estes dados vão ser atribuídos em quatro categorias resultando nos seguintes 
critérios.¹ : - Critérios absolutos são  a demonstração histológica do parasito (através 
de biopsia) , a lesão cística mostrado através de tomografia ou ressonância e 
visualização direta dos parasitas. Os critérios maiores incluem lesões características 
de NCC em exames de imagem e sorologia positiva no EITB “Enzyme-linked 
Immunoelectrotransfer Blot “. Consiste em um teste que combina elementos 
imunoenzimaticos com a alta resolução de sodiododecil sulfato de poliacrilamida um 
teste de alta sensibilidade e especificidade.Já os critérios menores incluem lesões 
compatíveis em exames de imagem  e manifestações clinicas que são indicativas de 
NCC e teste de ELISA positivo  e por fim os critérios epidemiológico s ocorre através 
de contato com pacientes infectados com T.solium, viagens freqüentes a áreas 
endêmicas ou mesmo que residam em áreas endêmicas. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

       Para o diagnostico ser considerado como definitivo o é necessário que seja  
apresentado um critério absoluto ou dois critérios maiores ou um maior, dois 
menores e um epidemiológico e assim sucessivamente . (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

LCR 

       O exame de Liquor na atualidade é um dos meios mais importantes para o 
diagnostico da neurocisticercose. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

      No diagnóstico o estudo do LCR tem finalidade de extrema importância na 
detecção de antígeno, anticorpo e também o complexo Antígeno-anticorpo. O testes 
que tem sido realizados no liquor tem se mostrado de uma forma mais efetiva 
,portanto os testes em soro não são tão utilizados  pois por poder criara reações 
cruzadas pode detectar resultados não tão fidedignos. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

       Podem ocorrer alguns casos de falso-positivos ou falso-negativos. Os falsos – 
positivos na maioria dos casos ocorrem em pacientes de área endêmica que pode 
apresentar algum tipo de reação cruzada principalmente com Neurossifilis. Já os 
falso – negativos podem ocorrer por falha na detecção de antígenos no Liquor. 
(FILHO, ANTONIO, 1998) 

    Podemos utilizar diferentes técnicas diagnosticas, porém as mais utilizadas são: 
Hemaglutinação indireta, Fixação de complemento, imunofluorescencia indireta, 
ELISA e Imunoblot. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

Hemaglutinação Indireta : é um teste importante para diagnostico, porem nele 
pode haver reação cruzada com esquistossomose, colagenose e cirrose hepática, 
porem não ocorre reações cruzadas com parasitose ou doenças degenerativa. 
(FILHO, ANTONIO, 1998) 



Fixação de Complemento: é um método de detecção de IgM mais sensível e 
especifico que de IgG e esta sensibilidade e muito maior em casos de LCR 
inflamatório, também pode haver reação cruzada mas neste caso com a neurossifilis 
.O diagnostico de NC deve ser firmado somente se a reação for fortemente positiva. 
(FILHO, ANTONIO, 1998) 

Imunofluorescencia indireta : Técnica com alta sensibilidade , cerca de 88,1 %e 
de especificidade 87,1%.(FILHO, ANTONIO, 1998) 

Imunoblot: Teste importante na detecção de antígeno, porem mais sensível em 
pacientes com múltiplas lesões em atividade. Estudos demonstra que a analise do 
soro é mais sensível que a do liquor com 100% de sensibilidade. (FILHO, ANTONIO, 
1998) 

ELISA : Este é o melhor com maior sensibilidade e especificidade.tem sido bastante 
utilizado pela simplicidade que oferece, Baixo custo e simplicidade de execução.4 
Podem ser utilizados anticorpos IgM e IgG, porem o mais especifico é o IgM, pode 
também apresentar falso-positivos com equinococus e falso – negativo com Nc 
parenquimatosa. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

Um teste foi feito com objetivo de examinar  imunoglobulinas das classes IgG, IgM, 
IgE e IgA, e correlaciona-Ias com sinais clínicos e tomográficos, estudou-se através 
do método imunoenzimático o LCR de 85 pacientes, sendo 43 com 
neurocisticercose (26 casos com forma ativa e 17 com a inativa) e 42 pacientes 
portadores de outras doenças neurológicas em hospital em Ribeirão Preto. A forma 
inativa de neurocisticercose apresentou perfil imunológico no LCR semelhante ao 
grupo sem neurocisticercose. Entretanto , a forma ativa da neurocisticercose 
apresentou aumento de imunoglobulinas específicas (IgG, IgM, IgE e IGA em ordem 
decrescente), com maiores valores registrados entre os casos com cistos 
intraventriculares ou com sinais de inflamação no LCR ou naqueles com 
manifestações clínicas múltiplas. A reação de ELISA apresentou sensibilidade de 
88,5% e 93,2% de especificidade reafirmando o papel de método no diagnóstico 
imunológico da neurocisticercose. (NEVES,DAVID,2005) 

 

Western Blot :  Este teste vem demonstrando sensibilidade e especificidade 
maiores que o ELISA, demonstrando assim ser um teste de extrema importância 
para diagnosticas esta doença. (PERALTA,JOSE et.al,2002) 

Nos dias de hoje entendemos que o método de Wstern blot sendo utilizado com 
antígeno glicoproteico purificado do C.cellulosae deve ser o teste de escolha para o 
diagnostico sorológico da neurocisticercose. (PERALTA,JOSE et.al,2002) 

EITB (Imunoblot ou Enzyme-Linked Immuno electrotransfer Blot) : Por sua alta 
sensibilidade e especificidade atualmente é considerado o melhor teste para o 
diagnóstico da neurocisticercose, produzindo altos valores positivos sendo útil em 
estudos epidemiologicos. (NEVES,DAVID,2005) 
 

Radiografia do Crânio.  

Este exame por ter baixa positividade e especificidade, foi deixado de ser utilizado 
após a introdução da tomografia computadorizada. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 



Ventriculografia  

A ventriculografia com contraste positivo pode ser utilizada quando ha suspeitas  de 
cistos intraventriculares ou quando há dificuldade de acesso a tomografia. As 
imagens de ventriculografia que sugerem diagnostico de neurocisticercose foram 
agrupadas em 3 tipos: 1- obstrução parcial ou total dos ventrículos por cisticerco 2. 
Obstrução inflamatória do sistema ventricular 3.obstrução inflamatória com presença 
de cisticerco no interior dos ventrículos. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

Tomografia computadorizada 

Na atualidade a tomografia juntamente com o LCR são os melhores métodos para o 
diagnostico da neurocisticercose. (TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001) 

As alterações na tomografia que poderemos identificar como sugestivas no 
diagnostico de neurocisticercose esta relacionada com a fase e a evolução destes 
cisticercos.Ao se verificar uma lesão cística, hipodensa, com contornos bem 
delimitados e com excolex em seu interior é indicativo de cisticerco vivo ou em forma 
ativa.(TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001)O cisticerco 
intraparenquimatoso vive em torno de 3 a 6 anos e depois sofre degeneração2.A 
presença de lesão hipodensa com reforço em anel ou lesão isodensa com reforço 
homogêneo indica degeneração do cisticerco. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

Após um certo período inicia –se neste locam uma deposição de sais de cálcio. 
Geralmente o tempo que dura entre a morte do cisticerco e a calcificação é de 25 
meses. (TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001)Além destas alterações, 
deformações dos ventrículos, especialmente o arredondamento do terceiro ou quarto 
ventrículo ou porções dos ventrículos laterais podem sugerir presença de cistos no 
seu interior.A TC com contaste intratecal permite a identificação de cistos nas 
cisternas e pode também permitir a visualização de cistos intraventriculares. Já a Tc 
realizada com contraste intraventricular permite a avaliação adequada do sistema 
ventricular e ainda é possível verificar a presença de cistos não identificados na 
ventriculografia. (COLLI,BENEDICTO, TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

Ressonância Magnética  

A ressonância nuclear magnética, também é utilizada e tem uma vantagem em 
relação a tomografia que é não utilizar reação ionizante ou contraste. È possível 
identificar cistos intraventriculares no tronco, cisterna pre-pontina e leptomeninges, 
podem também verificar algumas lesões na base do cérebro e lesões intramedulares 
espinhais. No entanto é inferior a tomografia computadorizada na visualização de 
calcificações. (FILHO, ANTONIO, 1998) 

As alterações observadas vão variar de acordo com a fase evolutiva dos cistos. Os 
cistos que são localizados no parênquima encefálico na sua forma ativa vão 
aparecer como lesões de intensidade semelhante ao LCR. (COLLI,BENEDICTO, 
TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

Embora seja de muita importância a Ressonância Magnética ainda é pouco utilizada 
para este diagnóstico por se tratar de um exame de alto custo e pouco acessível a 
maioria dos pacientes dos países que estão em desenvolvimento onde a NCC é 
mais frequente. (COLLI,BENEDICTO, TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 



Os critérios que são utilizados para o diagnóstico da neurocisticercose nos exames 
radiológicos são a presença de duas ou mais calcificações ou cisto de TC no crânio, 
podem também considerar imagens sugestivas de cistos na venntriculografia e 
obstrução inflamatória em pacientes provenientes de área endêmica. 
(COLLI,BENEDICTO, TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994)   

5.6 Tratamento 

     O tratamento da neurocisticercose depende da localização, número, tamanho e 
grau do atividade dos cistos, podendo ser antiparasitário, cirúrgico ou simplesmente 
sintomático. (COLLI,BENEDICTO, TAKAYANAGUI,OSWALDO,1994) 

     O tratamento fármaco disponível inclui seis modalidades diferentes de 
intervenção que são:  

1 – Corticóides e outros fármacos imunodepressores que evitam processos 
inflamatórios. 

2 – Prevenção e controle sanitário.  

3- Utilização de fármacos cesticidas e antihelminticos que provocam a morte da larva 
e da tênia.  

4 – Fármacos antiepiléticos, que diminuem a frequência das crises epiléticas.  

5 - Diuréticos para manejo da hipertensão craniana. 

6 – Realização de procedimentos cirúrgicos. (GUIMARAES,ORSINI et.al, 2010) 

      Os fármacos que na atualidade que são mais utilizados é o Albendazol ou 
Praziquantel sendo que estudos revelaram que o Albendazol tem se mostrado mais 
eficaz que o Praziquantel. (TAKAYANAGUI,OSVALDO;LEITE.P.JOAO, 2001) 

6- Resultados 

     Através dos dados obtidos verifica-se que a neurocisticercose ainda é uma 
doença presente na nossa atualidade de extrema importância ser estudada por se 
tratar de uma parasitose do sistema nervoso que pode vir a causar grandes 
prejuízos a saúde da população.  

      Em relação aos métodos diagnósticos , através dos dados apresentados a 
associação das técnicas do Elisa como seleção inicial e Wb como teste confirmatório 
proporciona um melhoria no diagnóstico da neurocisticercose. 

       Embora a tomografia nos proporcione um importante recurso para o diagnostico 
da NCC as imagens positivas podem ter outras causas, então é de extrema 
importância a confirmação sorológica para excluir outra doenças sorológicas ou não 
sorológicas ou alguma lesão neoplásicas que em imagens tomográficas podem ser 
bastante semelhantes. 

7- Considerações finais  

     Através desta pesquisa podemos esclarecer que o diagnostico da 
neurocisticercose deve ser feito pela associação de técnicas de imagem com 
métodos imunológicos sensíveis e específicos  



      Atualmente há vários testes que podem ser utilizados para diagnosticar esta 
doença porem por serem mais facilmente encontrados e de fácil manuseio listamos 
como testes principais o ELISA e o Western blot e como técnica de imagem a 
Tomografia Computadorizada.  

      A inexistência de estudos epidemiológicos dificulta a classificação 
epidemiológica da doença em nosso pais já que não ha notificação obrigatória na 
maioria dos estados. É uma doença relacionada diretamente com condições 
socioeconômicas tendo sua prevalência em países sub- desenvolvidos.  

      Portanto, a educação sanitária, melhora no saneamento básico e inspeção dos 
abatedouros de animais são ações de extrema importância para o controle desta 
doença que tem sido representada significativamente no quadro patológico do pais. 
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