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RESUMO — Cem pacientes com neurocisticercose, nascidos e residentes no Estado do Rio 
de Janeiro, foram estudados no período de setembro-1981 a dezembro-1989. A incidência 
aproximada de um caso por mês mostra que a doença não é rara neste Estado brasileiro. 

Neurocysticercosis: incidence in Bio de Janeiro State, Brazil. 

SUMMARY — One hundred patients with neurocysticercosis born and residents in Rio de 
Janeiro State were studied from September 1981 to December 1989. The approximate incidence 
rate of one case per month shows that the disease is not rare in this State of Brazil. 

A neurocisticercose ( N C ) é doença comum no Brasil, predominando sua inci
dência nos Estados do Paraná, São Paulo e Minas Gera i s 2 . A observação de aumento 
na freqüência desta afecção parasitária do sistema nervoso central nos últimos anos, 
no Estado do Rio de Janeiro, levou a proceder levantamento, em nossa estatística, do 
número de casos de N C , partindo da reatividade da reação de fixação do complemento 
para cisticercose (reação de Weinbe rg ) no líquido cefalorraqueano ( L C R ) 4 . 

Constitui o propósito deste relato registrar esse levantamento, em parte relatado 
anteriormente 3 e que permite afastar o conceito da raridade da N C no Estado do Rio 
de Janeiro. 

CASUÍSTICA E MÉTODO 

Durante o período do levantamento (setembro-1981 a dezembro-1989) foram registrados 
100 casos de NC. Todos os pacientes nasceram e sempre residiram no Estado do Rio de 
Janeiro. A distribuição dos pacientes segundo sexo e idade •mínima, 11 anos; máxima, 
78 anos) consta da tabela 1. 

Para o diagnóstico de NC foi considerada essencial a reatividade da reação de fixação do 
complemento para cisticercose (RFC) no LCR. Complementarmente, foram avaliados outros 
aspectos da sínurome do LCR na NC. E!m relação a cada um dos pacientes foi analisada 
a procedência c foram registradas as principais características da tomografia computadorizada 
do crânio (TC) e das manifestações clínicas. 

RESULTADOS 

A distribuição dos pacientes por sexo não mostra diferençai» e, quanto à faixa etária, 
mostra maior incidência (75%) dos 11 aos 50 anos de idade (Tabela 1). A distribuição quanto 
à procedência mostra que 38 provinham da Capital e 62 de outras cidades do Estado (Tabela 
2). Destas, Niterói foi a cidade com maior número de casos (13%), seguida de Volta Re-
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donda (9%). Na cidade do Rio de Janeiro, foi homogênea a distribuição dos casos nas zonas 
Sul, Norte e Oeste. Cefaléia (83%) e epilepsia (convulsões) (61%) constituíram as principais 
manifestações clinicas constatadas (Tabela 3). Das alterações do UCA, a reatividade da 
RFC (100%) foi seguida, em freqüência, da constatação de hipergamaglobulinorraquia (96%) 
e de eosinofilorraquia (78%) (Tabela 4). A TC mostrou alterações compatíveis a NC em 
todos os casos. 

A constatação de 100 casos de NC em período de tempo de 8 anos e 3 meses, entre 
1PS1 e 1989, mostra que a incidência da doença no Estado do Ric de Janeiro é de cerca de 
um caso por mês, atualmente. 



COMENTÁRIOS 

As características da amostra de casos de N C analisada se assemelham quanto 
à distribuição por sexo, idade e manifestações clínicas, às registradas para outras 
regiões do Brasil 2,11 bem como em outros países nos quais é endêmica a doença, 
como México 6. Das alterações encontradas na síndrome do LCR na N C , a presença 
de imune-anticorpos específicos a cisticercos é considerada essencial para o diagnós
tico de segurança, desde quando caracterizada a s índrome 4 . Continua difundido o 
emprego da RFC para essa finalidade, mesmo considerando os progressos havidos 
quanto a novas técnicas 5. Características da eosinofilorraquia 7 e da hipergamaglo-
bulinorraquia 9 complementam peculiaridades neuroimunológicas da síndrome 10. Esses 
aspectos são também confirmados na presente casuística. A contribuição diagnostica 
da T C 1 mostrou-se de importância nos pacientes estudados, pois em todos foram 
constatados achados compatíveis a N C . 

O papel desempenhado por fatores que facilitam a disseminação da doença, 
como o de correntes migratór ias 8 , não foi motivo desta investigação, voltada à pro
cedência dos pacientes. Todos eles nasceram e residem no Estado do Rio de Janeiro. 
Foi maior o número de casos provenientes de cidades do interior do Estado ( 6 2 % ) 
que da Capital ( 3 8 % ) . Como a população da cidade do Rio de Janeiro é propor
cionalmente maior que a do interior do Estado, é possível considerar ser maior a 
incidência da N C entre habitantes destas últimas. Em relação à Capital, é necessário 
salientar ainda ter sido observada distribuição homogênea da doença entre suas 
regiões (Sul, Norte, Oeste) . 

Infelizmente, o fato de termos encontrado 100 casos de N C num período de 
8 anos e 3 meses desta década afasta, no presente, o conceito da raridade da N C no 
Estado do Rio de Janeiro. 
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